
Jediná konsole pro 
kontrolu, ze které 
můžete provádět 
správu všech 
bezpečnostních 
aspektů vašeho 
prostředí:

•	 ANTIMALWARE
•	 FIREWALL
•	 OCHRANA	S PODPOROU	CLOUDU	
•	 KONTROLA	APLIKACÍ	
•	 WHITELISTING	APLIKACÍ	
•	 KONTROLA	WEBU
•	 KONTROLA	ZAŘÍZENÍ	
•	 OCHRANA	SOUBOROVÉHO	SERVERU	
•	 SPRÁVA	MOBILNÍCH	ZAŘÍZENÍ	
•	 ZABEZPEČENÍ	MOBILNÍCH	

KONCOVÝCH	ZAŘÍZENÍ	
•	 ŠIFROVÁNÍ
•	 KONFIGURACE	A ROZMISŤOVÁNÍ	

SYSTÉMŮ	
•	 POKROČILÉ	SKENOVÁNÍ	

ZRANITELNOSTÍ	
•	 SPRÁVA	SOFTWAROVÝCH	

AKTUALIZACÍ
•	 ZABEZPEČENÍ	VIRTUÁLNÍCH	

SYSTÉMŮ	
•	 KONTROLA	PŘÍSTUPU	K SÍTI

ROZŠIŘITELNOST 
S dalším rozvojem vašich požadavků na bezpečnost lze odblokovat nové funkce a nástroje 
produktu Kaspersky Security Center, a tak rozšířit jak vaše zabezpečení, tak efektivitu IT. 
Každá úroveň nabízí další funkce — něco pro organizace každé velikosti.

KOMPLEXNOST
V závislosti na úrovni, kterou budete chtít nasadit, obsahuje Kaspersky Security Center:
•	 Konfiguraci	a nasazení	antimalwaru	pro	koncová	zařízení	
•	 Centralizované	nastavování	pravidel	pro	aplikace,	používání	webu	a připojených	zařízení	
•	 Konfiguraci	a nasazení	šifrování	
•	 Využívání	licencovaného	softwaru	a nástroje	pro	dodržování	předepsaných	náležitostí	
•	 	MDM	(Mobile	Device	Management,	tj.	Správa	mobilních	zařízení)	pro	konfiguraci	

zabezpečení mobilních zařízení 
•	 	Zajišťování	pracovních	stanic,	tvorbu	obrazů	a nasazování	softwaru	a správu	úložných	

systémů 
•	 	Skenování	softwarových	a hardwarových	zranitelností	a pokročilou	správu	softwarových	

aktualizací 
•	 Podporu	pro	zabezpečení	fyzických,	virtuálních	a mobilních	zařízení	
•	 	Network	Admission	Control	(tj.	Kontrola	přístupu	do	sítě)	pro	uplatňování	uživatelských	

pravidel pro návštěvníky

SYNERGIE
Naše	řešení	pro	podniky	tvoří	bezpečnostní	platformu.	Kaspersky	Security	Center	
a všechny	moduly	a nástroje	z dílny	Kaspersky	Lab	byly	vyvinuty	v rámci	firmy,	nikoliv	
získány od dalších společností. Stejní programátoři, kteří vycházeli ze stejného základu 
kódu,	vyvinuli	technologie,	jež	si	spolu	rozumějí	—	a dobře	spolupracují.	Získáte	tím	
stabilitu,	integrovaná	pravidla,	praktický	reporting	a intuitivní	nástroje.

•	 Mimořádně	intuitivní	uživatelské	rozhraní — 
zřetelné, okamžitě použitelné informace v zorném 
poli Vás jako administrátora. 

•	 Podpora	virtualizovaného	prostředí	— 
rozpoznává virtualizované stroje v podnikové 
administrativní struktuře a podporuje vyvažování 
pracovní	zátěže	při	náročných	operacích,	a tak	
zabraňuje	‘antivirovým	vlnám’,	které	snižují	výkon	
systému. 

•	 Rozhraní	webového	prohlížeče	— vzdáleně 
monitoruje status ochrany a z flexibilního 
a přístupného rozhraní informuje o hlavních 
událostech.

•	 Podpora	smíšeného	prostředí	— 
bezkonkurenční podpora virtualizačních platforem 
a operačních	systémů	včetně	Windows®,	Netware,	
Linux®,	Mac,	Android™, Blackberry®, Symbian 
a Windows	Mobile.

•	 Předdefinovaná	pravidla	— aplikujte pravidla 
předkonfigurovaná	společností	Kaspersky	na	
základě	osvědčených	postupů	nebo	si	definujte	
vlastní. 

•	 Automatizovaná	pravidla	pro	mobilní	zařízení	— 
nastavte a automaticky uplatňujte pravidla pro 
případ,	kdy	zařízení	opouštějí	podnikovou	síť.	
Skvělé pro ochranu mobilních pracovníků. 

•	 Škálovatelná	technická	podpora	— bez ohledu 
na rozsah vaší infrastruktury nabízí Kaspersky 
Security	Center	nástroje	pro	konfiguraci,	
rozmisťování	a správu,	možnosti	flexibilních	
pravidel a robustní reporting, které uspokojí vaše 
potřeby. 

•	 Podpora	vzdálených	pracovišť	— vytvořte 
a oddělte “virtuální” administrační server 
a zpřístupněte lokálního agenta pro každé 
pracoviště.	Tím	dosáhnete	zvýšení	bezpečnosti	
a snížení požadavků na přenosové pásmo v rámci 
pracoviště.

	  KASPERSKY 
ENDPOINT SECURITY 
FOR BUSINESS
Security Center
Výkonná	administrativní	konsole,	která	sjednocuje	každý	aspekt	ochrany	
společnosti Kaspersky Lab pro koncová zařízení, souborové servery 
a infrastrukturu pod jednou “skleněnou tabulí”.



Způsoby nákupu

Kaspersky Security Center je jako komponenta součástí každé 
funkcemi	nabité	úrovně	podnikových	řešení	Kaspersky.	Z	výše	
uvedené tabulky si vyberte úroveň, která bude pro váš podnik 
nevhodnější. 

Pro	další	informace	o	produktu	Kaspersky	Security	Center	
se	obraťte	přímo	na	společnost	Kaspersky,	nebo	na	vašeho	
prodejce zaměřeného na bezpečnost IT. 

KTERÁ ÚROVEŇ PRODUKTU KASPERSKY BUSINESS 
SECURITY JE PRO VÁS NEJVHODNĚJŠÍ? 

PROBLÉMY	S KONTROLNÍMI	PRAVIDLY?	
Nasazení	produktu	Kaspersky	Endpoint	Security	for	Business	
v úrovni	Select	zahrnuje	následující	nástroje	s vysokým	uživatelským	
komfortem:	Kontrola	aplikací,	Kontrola	zařízení	a webová	kontrola.	

POTŘEBUJETE	ZABEZPEČIT	MOBILNÍ	PRACOVNÍKY,	KTEŘÍ	
POUŽÍVAJÍ	TABLETY	A SMARTPHONY?	
Počínaje	úrovní	Select,	můžete	při	instalaci	softwaru	na	mobilní	
zařízení	platformy	Android,	BlackBerry,	Symbian	a Windows	využívat	
výhod	komponenty	MDM	(Mobile	Device	Management)	a aplikace	pro	
koncová zařízení. 

POTŘEBUJETE	CHRÁNIT	DATA	NA	ZTRACENÝCH	NEBO	
UKRADENÝCH	ZAŘÍZENÍCH?
Kaspersky	Endpoint	Security	for	Business,	úroveň	Advanced,	rozšiřuje	
zabezpečení	o šifrování.	Můžete	si	zvolit	mezi	šifrováním	celého	disku	
nebo	jednotlivých	souborů.	

JSOU	VAŠE	IT	NÁSTROJE	PŘÍLIŠ	KOMPLIKOVANÉ?	
V rámci	úrovní	Advanced	a Total	Security	můžete	těžit	z výhod	
jednoduchosti	komponenty	Systems	Management	(tj.	Správa	systémů),	
která	zahrnuje	nástroje	pro	konfigurace	a zajišťování	PC	spolu	s nástroji	
pro	pokročilou	správu	softwarových	aktualizací,	kontrolou	přístupu	do	
sítě plus nástroje na tvorbu inventárních seznamů a licencí. 

NECHCETE	MÍT	STAROSTI	SE	ZABEZPEČENÍM	CELÉ	SÍTĚ?	
Kaspersky Total Security For Business kombinuje všechny funkce 
pro	bezpečnost	koncových	zařízení	plus	funkce	pro	zabezpečení	
elektronické	pošty,	týmové	spolupráce	a internetové	brány.	

JE	VAŠE	ŘEŠENÍ	BEZPEČNOSTI	KONCOVÝCH	ZAŘÍZENÍ	PŘÍLIŠ	
KOMPLIKOVANÉ?	
Správa	všech	funkcí	firmy	Kaspersky	pro	správu	koncových	zařízení	je	
ovládána produktem Kaspersky Security Center a všechny funkce jsou 
vytvářeny	ze	stejného	kódového	základu.	Můžete	se	spolehnout,	že	
řešení společnosti Kaspersky zjednoduší vaše zabezpečení.

Úroveň produktu
Funkce firmy Kaspersky pro zabezpečení koncových 

zařízení a infrastruktury 
(úrovně	jsou	kumulativní)

Funkce pro správu, které jsou součástí této úrovně
(úrovně	jsou	kumulativní)

CORE

•	Anti-Malware
•	Firewall
•	Ochrana	s	podporou	cloudu	prostřednictvím	Kaspersky	

Security	Network	

•	Kaspersky	Security	Center	s aktivovanými	funkcemi	
pro	správu	antimalwaru

SELECT

Všechny	výše	uvedené	funkce	plus:	
•	Kontrola	aplikací	
•	Whitelisting	aplikací	
•	Kontrola	webu
•	Kontrola	zařízení	
•	Ochrana	souborového	serveru	
•	Zabezpečení	mobilních	koncových	zařízení	(pro	tablety	

a smartphony)	

Všechny	výše	uvedené	funkce	plus:	
•	MDM	(Mobile	Device	Management,	tj.	správa	

mobilních	zařízení)

ADVANCED Všechny	výše	uvedené	funkce	plus:	
•	Šifrování

Všechny	výše	uvedené	funkce	plus:	
•	Skenování	zranitelností	a správa	softwarových	

aktualizací 
•	Využívání	licencovaného	softwaru	a nástroje	pro	

dodržování	předepsaných	náležitostí	
•	Konfigurace	a zajišťování	systému	
•	Vytváření	a ukládání	obrazů	softwaru
•	Tvorba	inventárních	seznamů	hardwaru	/	softwaru	
•	Kontrola	přístupu	k síti	
•	Vzdálená	instalace	softwaru	a odstraňování	závad

KASPERSKY 
TOTAL SECURITY 
FOR BUSINESS

Všechny	výše	uvedené	funkce	plus:	
•	Zabezpečení	poštovního	serveru	
•	Ochrana	internetové	/	webové	brány	
•	Zabezpečení	serverů	pro	týmovou	spolupráci	(vč.	ochrany	

SharePoint	Serveru)

NE	VŠECHNY	FUNKCE	JSOU	K	DISPOZICI	NA	VŠECH	PLATFORMÁCH.
Pro	další	informace	navštivte	www.kaspersky.com
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