
Um modelo de segurança em camadas começa com o melhor antimalware. A Kaspersky é 
conhecida há bastante tempo como líder em detecção e remoção de software malicioso. 
Portanto, não pode haver uma base melhor. O Kaspersky Endpoint Security for Business 
nível ‘Core’ tem gerenciamento centralizado pelo Kaspersky Security Center e é assistido 
pela Kaspersky Security Network baseada na nuvem. CORE está
disponível únicamente entre 5 a 24 nós.
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Os recursos de proteção 
e gerenciamento de que 
você precisa
 
A Kaspersky criou 
avançados recursos 
corporativos em níveis 
progressivos de ofertas, 
mas a tecnologia é 
descomplicada e 
simples para empresas de 
todos os tamanhos.
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RECURSOS INCLUÍDOS:
• ANTIMALWARE
• FIREWALL
• PROTEÇÃO ASSISTIDA EM NUVEM VIA 

KASPERSKY SECURITY NETWORK
• GERENCIAMENTO CENTRALIZADO VIA 

KASPERSKY SECURITY CENTER

PRINCIPAIS RECURSOS:

AVANÇADO ANTIMALWARE DE ENDPOINTS
O mecanismo de verificação da Kaspersky opera em vários níveis do sistema operacional, 
eliminando totalmente o malware.

PROTEÇÃO ASSISTIDA EM NUVEM
Com a Kaspersky Security Network baseada em nuvem, os usuários ficam protegidos em 
tempo real contra novas ameaças.

GERENCIAMENTO CENTRALIZADO
Os administradores podem remover softwares antivírus existentes, configurar e 
implementar o Kaspersky e gerar relatórios, tudo no mesmo console.

   KASPERSKY 
ENDPOINT SECURITY 
FOR BUSINESS
Core
Antimalware premiado com implementação, gerenciamento e  
relatórios centralizados.



RECURSOS DE PROTEÇÃO DE ENDPOINTS:

ATUALIZAÇÕES FREQUENTES E PROTEÇÃO
BASEADA EM ASSINATURAS
Métodos tradicionais baseados em assinaturas 
comprovados para detectar ameaças de malware.

ANÁLISE DE COMPORTAMENTO EXECUTADA PELO 
INSPETOR DO SISTEMA
Oferece proteção proativa contra ameaças que ainda não 
foram registradas em bancos de dados de assinaturas.

SISTEMA DE PREVENÇÃO DE INVASÕES BASEADO EM 
HOST (HIPS) COM FIREWALL PESSOAL
Regras predefinidas para centenas dos aplicativos mais 
comuns reduzem o tempo gasto na configuração do firewall.

PROTEÇÃO ASSISTIDA EM NUVEM
A Kaspersky Security Network (KSN) responde a ameaças 
suspeitas muito mais rápido que os métodos tradicionais 
de proteção. O tempo de resposta da KSN a uma ameaça 
de malware pode ser de apenas 0,02 segundos!

SUPORTE ABRANGENTE A PLATAFORMAS
A Kaspersky oferece segurança de endpoints para 
Windows®, Macintosh® e Linux®, suavizando a carga de 
trabalho do administrador que dá suporte a redes diversas.

RECURSOS CENTRALIZADOS DE 
GERENCIAMENTO:

UM CONSOLE CENTRAL
Para gerenciamento remoto de todos os endpoints 
protegidos pelo Kaspersky.

INTERFACE INTUITIVA DO USUÁRIO
Informações claras e acionáveis em um painel organizado 
permitem que os administradores vejam o status de 
proteção em tempo real, definam políticas, gerenciem 
sistemas e obtenham relatórios.

INTERFACE DA WEB
Monitora remotamente o status de proteção e gera 
relatórios sobre os principais eventos em uma interface 
fácil de acessar.

SUPORTE ESCALONÁVEL
Qualquer que seja o tamanho da sua infraestrutura, 
o Kaspersky Security Center oferece ferramentas de 
implementação e gerenciamento, opções de políticas 
flexíveis e relatórios robustos para atender às suas 
necessidades crescentes.

NEM TODOS OS RECURSOS ESTÃO DISPONÍVEIS 
EM TODAS AS PLATAFORMAS. 
Para obter detalhes, visite  www.kaspersky.com

Um Único Console de Gerenciamento
Em uma ‘única exibição’, o administrador pode ver e gerenciar todo o cenário da segurança: máquinas 
virtuais, computadores físicos e dispositivos móveis.

Uma Única Plataforma de Segurança
A Kaspersky Lab desenvolveu nosso console, nossos módulos de segurança e nossas ferramentas 
internamente, em vez de adquiri-los de outras empresas. Isso significa que os mesmos programadores que 
trabalham na mesma base de código desenvolveram tecnologias que conversam e trabalham juntas. Isso 
resulta em estabilidade, políticas integradas, relatórios úteis e ferramentas intuitivas.

Um Único Custo
Todas as ferramentas são de um único fornecedor, entregues em uma única instalação. Você não precisa de 
um novo processo de orçamento e uma nova justificativa para alinhar seus riscos de segurança com suas 
metas empresariais.
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