
En lagdelt sikkerhedsmodel begynder med den bedste anti-malware. Kaspersky har 
længe har været kendt som den førende inden for registrering og fjernelse af skadelig 
software, og derfor findes der ikke noget bedre fundament. "Core"-niveauet i Kaspersky 
Endpoint Security for Business administreres centralt af Kaspersky Security Center og 
assisteres af det cloud-baserede Kaspersky Security Network.

Cloud-assisteret 
via Kaspersky 
Security Network

Centrally Managed by Kaspersky Security Center 
Admnistration Console

Proaktivt 
anti-
malwaresystem

FirewallSignaturbaseret 
anti-malwaresystem

• Arbejdsstation
• Bærbar computer

Den beskyttelse og 
administrationska- 
pacitet, du har brug 
for.

Kaspersky har bygget 
kraftfulde funktioner i 
virksomhedsklasse ind i 
de progressive niveauer 
i vores produktudbud, men 
vi har gjort teknologien 
ukompliceret og enkel nok 
til virksomheder af enhver 
størrelse.

Hvilket niveau passer 
bedst til dig?

• CORE
• SELECT
• ADVANCED
• TOTAL

INKLUDEREDE FUNKTIONER:
• ANTI-MALWARE
• FIREWALL
• CLOUD-ASSISTERET BESKYTTELSE VIA 

KASPERSKY SECURITY NETWORK
• CENTRALISERET ADMINISTRATION VIA 

KASPERSKY SECURITY CENTER

VIGTIGE FUNKTIONER:

KRAFTFULD ANTI-MALWARE FOR KLIENT
Kasperskys scanningssystemer arbejder på flere niveauer i operativsystemet med at 
udrydde malware.

CLOUD-ASSISTERET BESKYTTELSE
Med det cloud-baserede Kaspersky Security Network (KSN) beskyttes brugerne i realtid 
mod nye trusler.

CENTRALISERET ADMINISTRATION
Administratorerne kan fjerne eksisterende antivirus-software, konfigurere og implementere 
Kaspersky og udføre rapportering – det hele fra samme konsol.

  KASPERSKY 
ENDPOINT SECURITY 
FOR BUSINESS
Core
Prisvindende anti-malware med centraliseret installation, styring og 
rapportering.



BESKYTTELSESFUNKTIONER FOR KLIENT:

HYPPIGE OPDATERINGER OG SIGNATURBASERET 
BESKYTTELSE
Gennemprøvet traditionel signaturbaseret metode til 
registrering af malware-trusler.

ADFÆRDSANALYSE UDFØRT AF SYSTEM WATCHER
Leverer proaktiv beskyttelse mod trusler, der endnu ikke er 
blevet registreret i signaturdatabaser.

VÆRTSBASERET SYSTEM TIL FORHINDRING AF 
INDTRÆNGEN (HIPS, INTRUSION PREVENTION SYSTEM) 
MED PERSONLIG FIREWALL
Foruddefinerede regler for hundredvis af de mest brugte 
programmer reducerer tiden, der bruges til konfigurering af 
firewall'en.

CLOUD-ASSISTERET BESKYTTELSE
Kaspersky Security Network (KSN) leverer et svar på 
formodede trusler, som er langt hurtigere end traditionelle 
beskyttelsesmetoder. KSNs responstid på en malware-
trussel kan være så kort som 0,02 sekund!

BRED UNDERSTØTTELSE AF PLATFORME
Kaspersky tilbyder klientsikkerhed for Windows®, 
Macintosh® og Linux®, så administratorens arbejdsbyrde 
ved understøttelse af forskellige netværk bliver lettet.

CENTRALE ADMINISTRATIONSFUNKTIONER:

ÉN CENTRAL KONSOL
Til fjernadministration af alle dine Kaspersky-beskyttede 
klienter. 

INTUITIV BRUGERGRÆNSEFLADE 
Klar og handlingsrettet information på et overskueligt 
dashboard giver administratorerne mulighed for at se 
realtidsbaseret information om beskyttelsesstatus, indstille 
politikker, administrere systemer og hente rapporter.

WEBGRÆNSEFLADE
Overvåger beskyttelsesstatus eksternt og rapporterer om 
vigtige hændelser via en tilgængelig brugergrænseflade.

SKALERBAR SUPPORT
Uanset størrelsen af din infrastruktur tilbyder 
Kaspersky Security Center implementerings- og 
administrationsværktøjer, fleksible politikmuligheder og solid 
rapportering for at kunne leve op til dine øgede behov.

IKKE ALLE FUNKTIONER ER TILGÆNGELIGE PÅ ALLE 
PLATFORME. Du kan finde flere oplysninger på  
www.kaspersky.dk

Én administrationskonsol
Fra et enkelt ”vindue” kan administratoren se og styre hele sikkerhedsscenariet – virtuelle maskiner såvel 
som fysiske og mobile enheder.

Én sikkerhedsplatform
Kaspersky Lab udviklede selv vores konsol, sikkerhedsmoduler og værktøjer i stedet for at erhverve dem fra 
andre selskaber. Det betyder, at de samme programmører har arbejdet ud fra den samme kodebase på at 
udvikle teknologier, som taler sammen og fungerer sammen. Resultatet er stabilitet, integrerede politikker, 
nyttig rapportering og intuitive værktøjer.

Én udgift
Alle værktøjer stammer fra én leverandør og leveres i én installation. Derfor behøver du ikke at lægge 
et nyt budget og udarbejde nye begrundelser for at få harmoni mellem dine sikkerhedsrisici og dine 
forretningsmæssige målsætninger.

BRANCHENS ENESTE ÆGTE SIKKERHEDSPLATFORM.
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