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   OBNOVENÍ A UPGRADY:
Průvodce migrací

KTERÁ ÚROVEŇ JE PRO VÁS VHODNÁ?

Stávající zákazníci společnosti Kaspersky si uvědomí okamžitý přínos, když přejdou na tuto novou 
řadu produktů a funkcí. Existuje několik možností v závislosti na vaší stávající licenci Kaspersky.  
Tato příručka vám pomůže určit optimální řešení pro vaše prostředí a situaci. 

Pokud se platnost vaší licence blíží ke konci, můžete si vybrat:

•	  Tabulka 1: Obnovit — a upgradovat na novější funkce, silnější ochranu a optimalizaci IT 
•	  Tabulka 2: Obnovit — a zachovat podobnou, ale rozšířenou sadu funkcí ve srovnání s vaším 

stávajícím řešením Kaspersky

Společnost Kaspersky si váží svých zákazníků! Informujte se u svého prodejce na speciálně zvýhodněné 
možnosti obnovení.

Pokud se platnost vaše licence ještě nechýlí ke konci, máme možnosti i pro vás!

•	  Tabulka 3: Upgradovat — a užívat nové funkce firmy Kaspersky pro ochranu a optimalizaci IT 
•	  Tabulka 4: Upgradovat — na nový engine koncových zařízení firmy Kaspersky a zachovat podobnou 

úroveň funkční výbavy

PŘEDSTAVUJEME LICENČNÍ PROGRAM PRODUKTU KASPERSKY 
SECURITY FOR BUSINESS.

Nejnovější verze produktu Kaspersky pro koncová zařízení se může pochlubit řadou nových funkcí. Navíc 
nová konsole pro správu disponuje ještě intuitivnějším GUI s propracovanějšími nabídkami, a tím získáte 
možnost využít předností budoucích rozšíření.

Mezi novými přírůstky naší vysoce oceňované rodiny technologií jsou:

•	 	Šifrování	— ochrana před ztrátou dat ze ztracených počítačů a výměnných zařízení 
•	 	Správa	mobilních	zařízení — bezpečná konfigurace a nasazování mobilních zařízení 
•	 	Správa	systémů — optimalizace náběhu systémů a správa dočasných softwarových aktualizací
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TABULKA 1: OBNOVIT A UPGRADOVAT NA FUNKCE, KTERÉ NABÍZEJÍ 
VYŠŠÍ	OCHRANU	A EFEKTIVITU	IT	

Hledáte něco konkrétnějšího? Můžete zvážit tato řešení zaměřená na vaše specifické potřeby:

•	 	Security	for	File	Server	 
(tj. zabezpečení souborového serveru)

•	 	Kaspersky	Security	for	Mobile	 
(tj. zabezpečení pro mobilní zařízení)

•	 	Kaspersky	Systems	Management	 
(tj. správa systémů)

•	 	Kaspersky	Security	for	Virtualization	 
(tj. zabezpečení pro virtuální prostředí)

•	 	Kaspersky	Anti-Virus	for	Storage	 
(tj. antivirová ochrana pro úložné systémy)

•	 	Kaspersky	Security	for	Collaboration	 
(tj. zabezpečení týmové spolupráce)

•	 	Kaspersky	Security	for	Mail	 
(tj. zabezpečení elektronické pošty)

•	 	Kaspersky	Security	for	Internet	Gateway	 
(tj. zabezpečení pro internetové brány)

Stávající	instalace	produktů	firmy	
Kaspersky*:	

Kombinovat	obnovení	s upgradem:	 Obnovení	zahrnuje:

Kaspersky Work Space Security
(nenabízí se na všech trzích) 

Kaspersky	Endpoint	Security	for	Business	—	SELECT •	Podpora	pro	souborové	servery	
•	Správa	mobilních	zařízení	(MDM)

Kaspersky Work Space Security
Kaspersky Business Space Security
Kaspersky Enterprise Space Security**

Kaspersky Endpoint Security for Business — 
ADVANCED

•	Podpora	pro	souborové	servery	
•	Správa	mobilních	zařízení	(MDM)
•	Šifrování
•	Správa	systémů

Kaspersky Work Space Security
Kaspersky Business Space Security 
Kaspersky Enterprise Space Security 
Kaspersky Total Space Security

Kaspersky Total Security for Business •	Správa	mobilních	zařízení	(MDM)
•	Šifrování
•	Správa	systémů
•	Ochrana	serverů	pro	poštu,	

internetovou bránu a spolupráci

* S koncovými zařízeními, na kterých pracuje Kaspersky Endpoint Security 8 for Windows. 
**		Při	migraci	na	úroveň	‘Select’	nebo	‘Advanced’	musejí	stávající	zákazníci	produktu	Enterprise	Space	přidat	Kaspersky	Security	for	Mail,	aby	zajistili	pokračující	

ochranu poštovního serveru.

TABULKA 2: OBNOVIT S ROVNOCENNÝMI FUNKCEMI

Stávající	instalace	produktů	firmy	
Kaspersky*:	

Obnovit	a zachovat	podobné	funkce?	
Obnovit	s:

Jaké	nové	funkce	získám?	

Kaspersky Work Space Security 
(nenabízí se na všech trzích) 

Kaspersky	Endpoint	Security	for	Business	—	SELECT •	Podpora	pro	souborové	servery	

Kaspersky Business Space Security Kaspersky	Endpoint	Security	for	Business	—	SELECT •	Správa	mobilních	zařízení	(MDM)

Kaspersky Enterprise Space Security** Kaspersky	Endpoint	Security	for	Business	—	SELECT

Plus
Kaspersky Security for Mail
Při prodeji s úrovní Select nebo Advance se nabízí se 
speciálním zvýhodněním! 
Podrobné informace získáte u prodejce.

•	Správa	mobilních	zařízení	(MDM)

Kaspersky Total Space Security Kaspersky	Endpoint	Security	for	Business	—	SELECT

Plus
•	Kaspersky	Security	for	Mail
•	Security	for	Internet	Gateway
•	Security	for	Collaboration
Při prodeji s úrovní Select nebo Advance se pro každý 
nabízí speciální zvýhodnění! 
Podrobné informace získáte u prodejce.

•	Správa	mobilních	zařízení	(MDM)

* S koncovými zařízeními, na kterých pracuje Kaspersky Endpoint Security 8 for Windows. 
**	Při	migraci	na	úroveň	‘Select’	nebo	‘Advanced’	musejí	stávající	zákazníci	produktu	Enterprise	Space	přidat	Kaspersky	Security	for	Mail,	aby	zajistili	pokračující	
ochranu poštovního serveru.



UPGRADE NA NOVÉ FUNKCE PŘED OBNOVENÍM DOBY PLATNOSTI VAŠÍ LICENCE  
JE SNADNÉ!

Čekat, dokud neskončí doba platnosti vaší licence, abyste vyzkoušeli rozšířenou ochranu firmy 
Kaspersky, může být pro vaší firmu riskantní! Ještě dnes můžete upgradovat a získat nové funkce.

1. Stanovte, jaké nové funkce potřebujete.
•	 Navštivte	konfigurační	nástroj	na	adrese	www.kaspersky.com/business, nebo
•	 prostudujte	seznam	funkcí	uvedený	v této	příručce,	
•	 vždy	zvažte	přechod	na	vyšší	úroveň	spíše	než	přidávat	ucelená	řešení	—	může	to	být	úspornější.

2.	Informujte	svého	prodejce	nebo	dealera,	že	byste	chtěli	“co-terminate”	vaše	nové	funkce	s vaší	
stávající licencí Kaspersky.
•	 Uveďte	číslo	své	stávající	licence.	
•	 Firma	Kaspersky	a váš	prodejce	provedou	kalkulaci	cenového	rozdílu,	pokud	bude.	

3. Odešlete svému prodejci objednávku na novou, poměrnou částku.

4.	Po	zpracování	a schválení	částky	si	můžete	stáhnout	a nainstalovat	své	nové	bezpečnostní	 
produkty Kaspersky.

5.	Instalujte	novou	licenci	nebo	zadejte	aktivační	kód.	A ochrana	je	zajištěna!

TABLE 3: UPGRADE NA NOVÉ FUNKCE (bez	obnovení)

Stávající	instalace	produktů	firmy	
Kaspersky*:	

Upgradovat	na: Nové	funkce:

Kaspersky Work Space Security
(nenabízí se na všech trzích) 

Kaspersky	Endpoint	Security	for	Business	—	SELECT •	Podpora	pro	souborové	servery	
•	Správa	mobilních	zařízení	(MDM)

Kaspersky Work Space Security
Kaspersky Business Space Security
Kaspersky Enterprise Space Security**

Kaspersky Endpoint Security for Business — 
ADVANCED

•	Podpora	pro	souborové	servery	
•	Správa	mobilních	zařízení	(MDM)
•	Šifrování
•	Správa	systémů

Kaspersky Work Space Security
Kaspersky Business Space Security 
Kaspersky Enterprise Space Security 
Kaspersky Total Space Security

Kaspersky Total Security for Business •	Správa	mobilních	zařízení	(MDM)
•	Šifrování
•	Správa	systémů
•	Ochrana	serverů	pro	poštu,	

internetovou bránu a spolupráci

* S koncovými zařízeními, na kterých pracuje Kaspersky Endpoint Security 8 for Windows. 
**		Při	migraci	na	úroveň	‘Select’	nebo	‘Advanced’	musejí	stávající	zákazníci	produktu	Enterprise	Space	přidat	Kaspersky	Security	for	Mail,	aby	zajistili	

pokračující ochranu poštovního serveru.

Hledáte něco konkrétnějšího? Můžete zvážit tato řešení zaměřená na vaše specifické potřeby:

•	 	Security	for	File	Server	 
(tj. zabezpečení souborového serveru)

•	 	Kaspersky	Security	for	Mobile	 
(tj. zabezpečení pro mobilní zařízení)

•	 	Kaspersky	Systems	Management	 
(tj. správa systémů)

•	 	Kaspersky	Security	for	Virtualization	 
(tj. zabezpečení pro virtuální prostředí)

•	 	Kaspersky	Anti-Virus	for	Storage	 
(tj. antivirová ochrana pro úložné systémy)

•	 	Kaspersky	Security	for	Collaboration	 
(tj. zabezpečení týmové spolupráce)

•	 	Kaspersky	Security	for	Mail	 
(tj. zabezpečení elektronické pošty)

•	 	Kaspersky	Security	for	Internet	Gateway	 
(tj. zabezpečení internetové brány)



Společnost Kaspersky doporučuje provést upgrade na nejnovější verzi skenovacího enginu a správní 
konsole, i když se ještě nepřiblížila doba pro obnovení licence.

TABULKA 4: UPGRADUJTE NA NOVÝ ENGINE PRO KONCOVÁ ZAŘÍZENÍ  
A KONTROLNÍ	PANEL,	ZACHOVEJTE	STÁVAJÍCÍ	FUNKCE	(bez	obnovení)

Stávající	produkt	firmy	Kaspersky Upgrade	s rovnocennou	funkční	výbavou	na	nový	program

Kaspersky Work Space Security
Kaspersky Business Space Security
Kaspersky Enterprise Space Security
Kaspersky Total Space Security

Aktivní	licenční	klíče	nebo	aktivační	kódy	produktů	Kaspersky	
Open Space budou pracovat v rámci koncových zařízení a konsole 
nového	produktu	Kaspersky	Security	for	Business	úroveň	Core,	
Select,	Advanced	a Total	Security.	Objeví	se	nebo	budou	pracovat	
pouze funkce a aplikace, které jsou v současné době licencované 
v Open Space. 

Pro	zachování	vaší	stávající	funkční	výbavy	není	nutné	kupovat	
novou licenci, jestliže vaše existující licence na tyto funkce je 
aktivní. 

Příklad: Vaše stávající nasazení Open Space zahrnuje Podporu 
souborového serveru; tato funkce bude také aktivována  
v rámci nového programu s použitím vaší stávající licence. 

•	Kaspersky	Security	for	File	Server
•	Kaspersky	Security	for	Mobile
•	Kaspersky	Systems	Management
•	Kaspersky	Security	for	Virtualization
•	Kaspersky	Security	for	Storage
•	Kaspersky	Security	for	Collaboration
•	Kaspersky	Security	for	Mail
•	Kaspersky	Security	for	Internet	Gateway

Stávající verze všech aktivních cílených řešení budou dále 
pracovat, a to až do uplynutí doby jejich licence. Během této doby 
není nutné mít nové licenční klíče.



Pokud	existuje	konkrétní	technologie	Kaspersky,	kterou	byste	chtěli	přidat	do	svého	bezpečnostního	
portfolia, pak dále uvedený seznam vám pomůže porozumět, které bezpečnostní řešení firmy 
Kaspersky tuto funkci obsahuje.

POŘÍZENÍ	NOVÉ	FUNKČNÍ	VÝBAVY	A TECHNOLOGIÍ:

Funkce Popis Který	produkt	
obsahuje	tuto	
funkci?

Je	
k disposici	
jako	cílené	
řešení?

Kontrola	aplikací	 Povolit,	odmítnout	nebo	zakázat	chování	aplikací,	které	pracují	ve	
vašem prostředí. 

Technologie pro kontrolu aplikací se samostatně neprodává a dodává 
se pouze v rámci produktů / úrovní uvedených vpravo. 

•	Select 
•	Advanced 
•	Total	

Ne

Ochrana	s podporou	
cloudu	—	Kaspersky	
Security	Center	

Systém	naléhavé	detekce	firmy	Kaspersky	s podporou	cloudu.	Podstatně	
zkracuje okno zranitelnosti pro hrozby nultého dne. Tato technologie je 
obsažena v mnoha komponentách produktů Kaspersky Security pro: 

•	Pracovní	stanice
•	Souborové	a poštovní	servery	a servy	pro	spolupráci	
•	Skenování	a dočasné	opravy	zranitelností	
•	Kontrola	aplikací	a webů	

All N/A

Ochrana	týmové	
spolupráce	

Komplexní	ochrana	SharePoint	serverů.	Zabezpečení	serverů	
pro týmovou spolupráci představují překážku pro malware, která 
chrání	celou	farmu	SharePoint	serverů	před	infikovanými	uploady	
a downloady. Také umožňuje uplatňování pravidel podle typu souboru 
a textového obsahu. 

Zabezpečení	pro	týmovou	spolupráci	je	součástí	úrovně	Total	Security,	
je	však	také	k dispozici	samostatně.	Při	prodeji	s úrovní	Select	nebo	
Advance	se	uplatňuje	speciální	zvýhodnění!	Podrobné	informace	
získáte u prodejce. 

•	Total	 Ano

Kontrola	zařízení	 Chrání	důležitá	data	a zvyšuje	produktivitu	zaměstnanců	omezením	
připojených	periferií.	Pravidla	lze	nastavit	podle	typu	zařízení,	
sériového čísla, denní doby a typu připojení. 

Technologie pro kontrolu zařízení se samostatně neprodává a dodává 
se pouze v rámci produktů / úrovní uvedených vpravo. 

•	Select 
•	Advanced 
•	Total

Ne

Šifrování	 Zajišťuje,	aby	kriticky	důležitá	data	nemohla	být	ohrožena	a to	ani	
v případě, že padnou do nesprávných rukou. U pracovních stanic 
Windows se můžete rozhodnout pro šifrování souboru/složky nebo 
celého disku. 

Technologie šifrování společnosti Kaspersky Lab se neprodává 
samostatně a je dostupná pouze jako součást produktů/úrovní 
uvedených vpravo. 

•	Advanced 
•	Total

Ne

Zabezpečení	
souborového	
serveru	

Ochrana souborových serverů pracujících pod operačními systémy 
Windows, Netware a Linux je klíčovou komponentou jakéhokoli 
efektivního programu pro zabezpečení. 

Ochrana	souborového	serveru	je	součástí	úrovní	Select,	Advanced	
a Total Security. Je k dispozici i samostatně jako cílené řešení. 

•	Select 
•	Advanced 
•	Total

Ano

Zajišťování	systému	 Vytváří,	rozmisťuje	a centrálně	pro	uživatele	ukládá	obrazy	operačního	
systému a softwaru. Obrazy lze také rychle klonovat a aktualizovat, 
a tak administrátorovi šetřit cenné hodiny. 

Tato funkce je komponenta produktu Kaspersky Systems Management, 
který	je	součástí	úrovní	Advanced	a Total	Security,	prodává	se	však	
i samostatně jako cílené řešení. 

•	Advanced 
•	Total

Ano



Funkce Popis Který	produkt	
obsahuje	tuto	
funkci?

Je	
k disposici	
jako	cílené	
řešení?

Inventární seznamy 
softwaru a hardwaru 

Funkce,	která	poskytuje	administrátorovi	cenný	reporting;	ten	vytváří	
seznamy	hardwaru	a softwaru	používaného	v síti.	Výsledné	výstupy	
lze automaticky porovnávat se známými, zneužitelnými zranitelnostmi 
a na jejich základě navrhovat dočasné softwarové aktualizace 
i s pořadím podle důležitosti. 

Tato funkce je komponenta produktu Kaspersky Systems 
Management,	který	je	součástí	úrovní	Advanced	a Total	Security,	
prodává se však i samostatně jako cílené řešení. 

•	Advanced 
•	Total

Ano

Správa licencí Zajišťuje,	že	vaše	organizace	splňuje	všechny	podmínky	používání	
softwaru. Sleduje používání a vykazuje porušení licenčních podmínek 
a uživatele, kteří nesplňují předepsané požadavky. Ušetřete prostředky 
a plaťte	jen	za	ty	licence,	které	doopravdy	používáte.	

Tato funkce je komponenta produktu Kaspersky Systems Management, 
který	je	součástí	úrovní	Advanced	a Total	Security,	prodává	se	však	
i samostatně jako cílené řešení. 

•	Advanced 
•	Total

Ano

Zabezpečení 
poštovního serveru 

Ochrana	poštovních	serverů	Exchange,	Linux	nebo	Lotus/Domino.	
E-mailová	komunikace	je	rozšířena	o technologie	na	ochranu	proti	
malwaru a spamu. 

Zabezpečení	pro	poštu	je	součástí	úrovně	Total	Security,	je	však	také	
k dispozici	samostatně.	Při	prodeji	s úrovní	Select	nebo	Advance	
se	uplatňuje	speciální	zvýhodnění!	Podrobné	informace	získáte	
u prodejce. 

•	Total	 Ano

Správa mobilních 
zařízení (MDM)

Nutnost pro každou organizaci s mobilními zaměstnanci — zvláště 
pokud	uplatňují	přístup	“přineste	si	vlastní	zařízení”.	MDM	umožňuje	
centrální bezpečnostní konfiguraci mobilních zařízení (smartphonů 
a tabletů) tak, aby správným nastavením byla zajištěna podniková 
data	uložená	na	těchto	zařízeních.	MDM	nevyžaduje	samostatnou	
administrativní	konsoli;	k této	komponentě	se	přistupuje	pomocí	
Kaspersky	Security	Center.	

MDM	se	dodává	pouze	jako	komponenta	produktu	Kaspersky	Security	
for Mobile, která současně pro příslušná zařízení obsahuje agenta 
pro zajištění bezpečnosti koncového bodu. Tento balíček se prodává 
samostatně jako Kaspersky Security for Mobile, nebo je součástí 
v úrovních	Select,	Advanced	a Total.	

Příklady mobilních licencí: 
1)		Licence	Select,	Advanced	nebo	Total	Business	pro	100	uzlů	

obsahuje: 

•		Zabezpečení	pro	100	uzlů	koncových	bodů	libovolného	typu	(buď	
pracovních stanic, souborových serverů nebo mobilních zařízení) 

•		MDM	pro	až	100	mobilních	zařízení	

2)		100	uzlů	produktu	Kaspersky	Security	for	Mobile	(jako	samostatné	
cílené řešení) zahrnuje: 

•		Bezpečnostního	agenta	pro	100	mobilních	zařízení	
•	MDM	pro	100	mobilních	zařízení	

Zvláštní	poznámky:	

•		MDM	provádí	správu	jak	konfigurace	tak	zabezpečení	zařízení	
s použitím aplikace mobilního agenta. 

•		MDM	provádí	pouze	správu	konfigurací	na	zařízeních	bez	aplikace	
agenta na mobilních koncových zařízeních. 

•		Pro	zařízení	s iOS	není	agent	pro	koncová	zařízení.	

•	Select
•	Advanced
•	Total

Ano



Funkce Popis Který	produkt	
obsahuje	tuto	
funkci?

Je	
k disposici	
jako	cílené	
řešení?

Agent mobilního 
zabezpečení 
(bezpečnostní 
agent nahrávaný do 
smartphonu nebo 
tabletu) 

Mobilní pracovníci se smartphony nebo tablety jsou vystaveni riziku 
úniku	podnikových	dat	při	ztrátě	svých	zařízení.	Šifrované	zásobníky,	
funkce	Selective	Remote	Wipe,	GPS	Find	a oznámení	o provedení	
jailbreaku	zajišťují	bezpečnost	podnikových	dat.	Nastavení	lze	
odeslat	na	příslušné	zařízení	prostřednictvím	SMS,	e-mailem	nebo	
tetheringem. 

Mobilní agent je k dispozici pouze jako komponenta produktu 
Kaspersky	Security	for	Mobile,	která	také	obsahuje	MDM.	Tento	
balíček se prodává samostatně jako Kaspersky Security for Mobile, 
nebo	je	součástí	v úrovních	Select,	Advanced	a Total.	

Příklady	licencování	a speciální	poznámky	viz	Mobile	Device	
Management	(MDM)	výše.	

•	Select 
•	Advanced 
•	Total

Ano

Kontrola přístupu 
k síti 

Provádí	správu	pravidel	přístupu	k datům	a síti	jak	pro	počítače	hostů	
tak	zaměstnanců.	Zahrnuje	heslem	chráněný	“zajatecký”	portál,	
který automatizuje proces zajištění přístupu hosta, a tak šetří čas 
administrátora. K této komponentě se přistupuje pomocí Kaspersky 
Security	Center.	

Tato funkce je komponenta produktu Kaspersky Systems 
Management,	který	je	součástí	úrovní	Advanced	a Total	Security,	
prodává se však i samostatně jako cílené řešení. 

•	Advanced 
•	Total

Ano

Správa dočasných 
softwarových 
aktualizací

S použitím informací o zranitelnostech softwaru a hardwaru v reálném 
čase získávaných z cloudu Kaspersky Lab identifikuje a přiřadí priority 
těmto dočasným aktualizacím v rámci sítě. 

Tato funkce je komponenta produktu Kaspersky Systems 
Management,	který	je	součástí	úrovní	Advanced	a Total	Security,	
prodává se však i samostatně jako cílené řešení. 

•	Advanced 
•	Total

Ano

Ochrana úložných 
systémů 

Kaspersky	Security	for	Storage	(včetně	EMC	Celerra)	poskytuje	
ochranu před malwarem, která detekuje a odstraňuje infikované 
soubory, které mohou být sdíleny na síti. 

•	Kaspersky	 
Anti-Virus	
for Storage

Pouze

Správa systémů Několik výkonných a praktických nástrojů určených pro optimalizaci IT 
procesů. Kaspersky Systems Management obsahuje nástroje:

•	Zajišťování	systému	
•	Vzdálená	instalace	softwaru	
•	Vzdálené	odstraňování	závad	
•	Správa	licencí	
•	Skenovaní	zranitelností	
•	Správa	dočasných	softwarových	aktualizací
•	Kontrola	přístupu	k síti	

Ke všem komponentám se přistupuje prostřednictvím administrativní 
konsole	Kaspersky	Security	Center.	

•	Advanced 
•	Total

Ano

Vzdálená instalace 
softwaru 

Administrátoři	mohou	z centrálního	umístění	předat	a instalovat	nové	
softwarové produkty nebo aktualizace uživatelům, a to jak manuálně 
tak	podle	časového	rozvrhu.	Vzdálená	pracoviště	mohou	mít	na	
středisku určeného aktualizátora a tak snížit provoz na síti. 

Tato funkce je komponenta produktu Kaspersky Systems 
Management,	který	je	součástí	úrovní	Advanced	a Total	Security,	
prodává se však i samostatně jako cílené řešení. 

•	Advanced 
•	Total

Ano



Funkce Popis Který	produkt	
obsahuje	tuto	
funkci?

Je	
k disposici	
jako	cílené	
řešení?

Vzdálené 
odstraňování závad 

Pokud	uživatel	narazí	na	problémy	se	systémem,	administrátoři	
mohou	použít	dobře	známý	produkt	Kaspersky	Security	Center	
a vzdáleně se přihlásit do počítače uživatele a podniknout opatření 
k odstranění závady. 

Tato funkce je komponenta produktu Kaspersky Systems 
Management,	který	je	součástí	úrovní	Advanced	a Total	Security,	
prodává se však i samostatně jako cílené řešení. 

•	Advanced 
•	Total

Ano

Zabezpečení 
virtualizace 

Společně	s	firmou	VMware,	Kaspersky	upravil	náš	oceňovaný	
bezpečnostní	software	tak,	aby	pracoval	v systému	vCloud	Ecosystem	
Framework.	Skenování	malwaru	na	virtuálních	strojích	se	nahrává	
na	virtuální	zařízení.	To	šetří	významné	zdroje	a eliminuje	‘vlny’	
antivirového skenování a mžikové výpadky. Jediná správní konsole 
umožňuje implementovat pravidla jak na virtuální tak na fyzické stroje. 

•	Kaspersky	
Security for 
Virtualization

Pouze

Skenovaní 
zranitelností 

Identifikuje skryté zranitelnosti v rámci sítě tak, že nejprve vytvoří 
inventární seznamy hardwaru a softwaru a výsledky porovná 
v reálném čase s výsledky z řady databází. Kaspersky Lab pomáhá 
administrátorům tím, že určuje pořadí závažnosti hrozeb a poskytuje 
doporučená řešení, pokud jsou k dispozici. 

Tato funkce je komponenta produktu Kaspersky Systems 
Management,	který	je	součástí	úrovní	Advanced	a Total	Security,	
prodává se však i samostatně jako cílené řešení. 

•	Advanced 
•	Total

Ano

Ochrana internetu / 
webové brány 

Ochrana	Kaspersky	Lab	pro	ISA/TMG,	Proxy	a Checkpoint	často	
představuje první linii obrany v systému víceúrovňového zabezpečení. 
Na této úrovni je kvalitní skenování malwaru kriticky důležité. Ochrana 
internetové brány je součástí úrovně Total Security, je však také 
k dispozici	samostatně	jako	cílené	řešení.	Při	prodeji	s úrovní	Select	
nebo	Advance	se	uplatňuje	speciální	zvýhodnění!	Podrobné	informace	
získáte u prodejce. 

•	Total	 Ano

Kontrola webů Uživatelům umožňuje bezpečné surfování v rámci pravidel. Kaspersky 
Lab	Web	Control	poskytuje	nástroje	pro	kontrolu	a omezení	přístupu	
k webům na základě URL, kategorie, časového plánu nebo uživatele. 
Integrace	s Kaspersky	Security	Network	zajišťuje	identifikaci	
infikovaných URL v reálném čase, stejně jako nově zakázané weby. 

Technologie pro kontrolu webů se samostatně neprodává a dodává se 
pouze v rámci produktů / úrovní uvedených vpravo. 

•	Select 
•	Advanced 
•	Total

Ne

Whitelisting Whitelisting firmy Kaspersky Lab je snadný — i při implementaci 
přístupu	“implicitního	odmítnutí”.	Naše	technologie	Dynamic	
Whitelisting	zajišťuje,	že	oprávněné	aktualizace	softwaru	jsou	
v reálném	čase	identifikovány	a začleněny	do	vašich	zásad.	Průvodce,	
který je součástí systému, provede administrátora nastavením tohoto 
mimořádně efektivního mechanizmu ochrany. 

Technologie	Dynamic	Whitelisting	je	přístupná	v rámci	modulu	
Application	Control	technologií	Kaspersky	pro	kontrolu	koncových	
zařízení. Neprodává se samostatně a dodává se pouze v rámci 
produktů / úrovní uvedených vpravo.

•	Select 
•	Advanced 
•	Total

Ne
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