
Vi introducerer 
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KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS 

Présentateur
Commentaires de présentation
Følgende præsentation giver et overblik over funktioner, teknologier og programmer i Kaspersky Endpoint Security for Business.



Virksomhedsfaktorer og deres indvirkning på it 

Hurtighed, smidighed og fleksibilitet MANØVREDYG-
TIGHED 

66% af virksomhedsejere 
anerkender manøvredyg-

tighed som en prioritet 

Reduktion af omkostningerne 
Konsolidering og rationalisering 

EFFEKTIVITET 
54% af organisationerne 

siger, at deres 
virksomhedsprocesser kunne 

blive forbedret. 

Maksimering af eksisterende ressourcers 
værdi 
Klare mere med mindre  

PRODUKTIVITET 
81% af virksomhedsejerne 

siger, at operationel effektivitet 
er deres største strategiske 

prioritet 
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INDVIRKNING PÅ IT 

It-kompleksitet: flere data, flere systemer og mere teknologi 
Pres på ressourcer og budgetter 

Présentateur
Commentaires de présentation
Hos Kaspersky ved vi, at virksomheder er under pres, og at de alle står over for svære udfordringer for at holde sig ovenpå: De har brug for større fleksibilitet, bedre effektivitet og forbedret produktivitet.For at imødegå disse udfordringer sætter virksomheder deres lid til, at it kan forbedre processer, implementere og understøtte nye systemer og teknologier...og selvfølgelig administrere og beskytte en konstant voksende mængde af data i virksomheden.Men hvilken indflydelse har dette på it?Hvordan gør it-teamet dette i et barsk økonomisk klima...med begrænsede ressourcer og budgetter...for at sikre, at deres virksomhed når deres mål?Faktisk skal de klare mere med mindre.



Og så er der det stigende omfang af malware… 

1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 

Malware-filer i Kaspersky Labs samling i januar 2013 >100m  

Nye trusler hver dag 200.000 

Ondsindede programmer, som specifikt er målrettet mobile enheder >35.000 
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2013 

Présentateur
Commentaires de présentation
Malware fortsætter med at vokse eksponentielt.  Vi ser nu mere end 200.000 nye malwareprøver hver dag.Det er virkeligheden: Cyberkriminelle accelererer deres produktion af ondsindet software.Men nu ekspanderer de ud over deres traditionelle metoder og bruger andre indgangsvinkler.  Et godt eksempel er, at vi nu følger over 35.000 forskellige ondsindede programmer, som er designet til specifikt at ramme mobile enheder såsom smartphones og tablets.Fra og med januar 2013 rummer Kasperskys malware-samling over 100 millioner trusler.  For bare to år siden var tallet kun 50 millioner.Malware er ikke et ubetydeligt problem. 



Malware 

Påvirkning af it-sikkerhed 

Mobil/brugernes 
egne enheder 

Dine data er i 
bevægelse! 

Mål nr. 1: 
Programmer! 
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DINE DATA 

Løsning:  
Anti-malware plus 
administrationsværktøj/instrum
entbræt 

Løsning:  
System-/ 
programrettelsesad
ministration 

Løsning:  
Datakryptering 

Løsning:  
Administration af mobile 
enheder (MDM) 

Présentateur
Commentaires de présentation
Så hvordan håndterer du alt dette? Højst sandsynlig har du allerede investeret i en forholdsvis robust antivirusløsning. Men hvordan administrerer du alle disse nye indgangsvinkler?Du har brug for en løsning til systemadministration for at lukke hullerne i dine programmer – de cyberkriminelles mål nr. 1.Du har brug for et krypteringsværktøj til at beskytte data på bærbare computere... og et værktøj til administration af mobile enheder til at sikre dine mobiltelefoner. Det betyder fire eller muligvis flere evalueringsprocesser... fire eller flere separate administrationskonsoller... og adskillige politikker, der skal oprettes, vedligeholdes og håndhæves. Endnu vigtigere er dog, at selv hvis du gør en indsats for at få alle disse værktøjer, vil du stadig have huller i din overordnede sikkerhedstilstand. Hvorfor? Fordi du har adskillige sæt af politikker og systemer, som ikke er designet til at arbejde godt med hinanden.   Som et resultat af dette, fortæller it-sikkerhedsmedarbejdere os, at en af de største udfordringer, som de står overfor, er manglende interoperabilitet mellem deres sikkerhedssystemer.



Malware 

Påvirkning af it-sikkerhed 

Mobile/brugernes 
egne enheder 

Dine data er i 
bevægelse! 

Mål nr. 1: 
Programmer! 
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DINE DATA 

Løsning:  
Anti-malware plus 
administrationsværktøj/instrum
entbræt 

Løsning:  
System-/ 
programrettelsesad
ministration 

Løsning:  
Datakryptering 

Løsning:  
Administration af mobile 
enheder (MDM) 

Dette er kompleksitet 
KOMPLEKSITET ER EN TRUSSEL MOD IT-SIKKERHEDEN 

Présentateur
Commentaires de présentation
Så dette betyder, at kerneudfordringerne i dagens miljø ikke er, at der ikke er tilgængelige værktøjer.  Det er rettere, at hvert eneste værktøj øger den kompleksitet, du står over for, når du forsøger at implementere dine sikkerhedspolitikker. Og kompleksitet er en trussel mod sikkerheden.



Malware 

Hvad nu hvis? 

Mobil/brugernes 
egne enheder 

Dine data er i 
bevægelse! 

Mål nr. 1: 
Programmer! 

6 

DINE DATA 1 PLATFORM 
ADMINISTRATIONSKONSOL 
PRIS 

Présentateur
Commentaires de présentation
Men hvad nu, hvis du kunne reducere antallet af værktøjer, som du skal arbejde med, og antallet af konsoller, som du skal administrere - men alligevel få den sikkerhed, som du har brug for?Med Kaspersky KAN du lukke hullerne i sikkerhedstilstanden OG reducere antallet af værktøjer, du skal arbejde med. I de næste få minutter vil jeg gerne fortælle dig, hvordan Kaspersky SOM DEN ENESTE leverer en komplet, fuldt integreret løsning, som giver dig verdens bedste anti-malware-beskyttelse... robuste kontrolfunktioner...samt systemadministration... kryptering... og administration af mobile enheder... alt administreres fra en enkelt konsol og fås i et enkelt køb. Men det handler ikke bare om at få fire separate systemer eller et sæt af produkter til én pris. Det handler om at have en SAMLET platform, som gør det nemt for dig at vurdere risici på tværs af dine systemer og slutpunkter.... Du kan ANVENDE dine politikker konsekvent... OG endelig bringe din sikkerhed på linje med virksomhedens målsætninger. Én platform!  Én konsol!  Én pris! Så du kan mindske risikoen for dine data, reducere kompleksiteten af dine sikkerhedsværktøjer OG reducere din investering.



Vi introducerer . . . 

KASPERSKY 
ENDPOINT SECURITY 
FOR BUSINESS 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Vi introducerer: Kaspersky Endpoint Security for Business - som leverer en bred vifte af værktøjer og teknologier, som giver dig mulighed for at se, kontrollere og beskytte alle slutpunktsenheder.  Kaspersky lab leverer den mest komplette sikkerhedsplatform for slutpunktet - fra en central konsol - der er nem at implementere - og nem at administrere.
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Kaspersky Endpoint Security for Business 
Denne enkle platform indeholder: 

Anti-malware 
traditionel og skybaseret 

Mobil sikkerhed 
MDM samt mobil 
sikkerhedsagent 

Datakryptering 
fil/mappe, fuld-disk 

Klientkontrol- 
funktioner:  

Program-, enheds- og webstyring 

Systemadministration 
inkl. programrettelses-

administration 

Présentateur
Commentaires de présentation
Denne enkelte platform indeholder:Anti-malware.  Kasperskys prisvindene teknologi – der bruger adskillige moduler og er understøttet af et skybaseret filklassificeringssystemMobile Security - der består af MDM og en mobilagent, som er indlæst på enheden.Datakryptering - den mest sikre måde til at holde dine data i sikkerhed, selvom de skulle falde i de forkerte hænder.Og sidst, men ikke mindst - inkl. programstyring, enhedsstyring og webstyring.Og sidst men ikke mindst - systemadministration.  Kasperskys teknologi er blevet udvidet til at omfatte adskillige værdifulde værktøjer, som er designet til at forbedre it-effektiviteten.
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Kaspersky Endpoint Security for Business 
Alt administreres gennem én administrationskonsol: 
Kaspersky Security Center 

Anti-malware 
traditionel og skybaseret 

Mobil sikkerhed 
MDM samt mobil 
sikkerhedsagent 

Datakryptering 
fil/mappe, fuld-disk 

Klientkontrol- 
funktioner:  

Program-, enheds- og webstyring 

Systemadministration 
inkl. programrettelses-

administration 

Présentateur
Commentaires de présentation
Og alle disse administreres fra en enkel administrationskonsol: Kaspersky Security Center.Kasperskys platform kræver ikke, at administratorer benytter en separat administrationskonsol for hver ny funktion og teknologi.  Alle vores teknologier er programmeret ud fra den samme kodebase af Kaspersky-teknikere.



Nu kan du endelig: 
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Fysisk, virtuelt og mobilt 
Identificere sikkerhedshuller 
Oprette HW- og SW-lister 
Foretage handlinger med klar 
rapportering 

SE 
Konfigurere og implementere 
Fastsætte og håndhæve it-
politikker 
Administrere medarbejdernes 
egne enheder 
Prioritere programrettelser 
Administration af  
licenser 
NAC 

KONTROLLERE 
Udvikle dig længere end til 
antivirus 
Imødekomme sikkerhedskrav 
Beskytte data og enheder 
overalt 
Sætte din lid til Kasperskys 
ekspertise 

BESKYTTE 

Présentateur
Commentaires de présentation
Fra et sted kan du se og identificere alle slutpunktsaktiver, foretage hurtige og grundige sårbarhedsanalyser, opnå realtidslister og udføre handlinger med klar rapportering. Ved at bruge standard- eller brugerdefinerede konfigurationer kan du fastlægge og håndhæve sikkerhedspolitikker til at administrere programadfærd, (du kan) styre perifere enheder, webbrug, kryptering og mobile enheder - om det er på kontoret eller på farten. Og da beskyttelse af virksomhedsdata er blevet mere kompliceret, ved du, at antivirus ikke længere er nok.  Nu kan du understøtte din virksomheds krav, med tillid til Kasperskys ekspertise, nu: med endnu flere funktioner for til at konfrontere kommende trusler. 



To fordele bragt sammen 
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Bedre beskyttelse + ukompliceret administration 

Anti-malware 
Klientkontrolfunktioner 
Kryptering 
E-mail- og internetgateway-sikkerhed 
Samarbejde 

KLIENT/INFRASTRUKTUR 

Smartphones 
Tablets 

Servere 
Arbejdsstationer 
Bærbare 
computere 

Administration af mobile enheder 
(MDM) 
Systemadministration 
Håndhævelse af sikkerhedspolitik 

KASPERSKY SECURITY CENTER 

Kaspersky  
Security Center 

Présentateur
Commentaires de présentation
Mange af de teknologier, vi tilbyder, bliver indlæst helt ud til slutpunktet og er kendt som "Endpoint Security"-tilbud.  Dette betyder, at anti-malware, kontrolværktøjer, databeskyttelse, e-mail- og webprodukter er installeret på et slutpunkt for beskyttelse. Dette inkluderer mobile enheder såsom smartphones og tablets.Særligt administration af mobile enheder og systemadministration er integrerede moduler i Kaspersky Security Center og bruges af administratoren på konsollen.Både eksisterende kunder og nye kunder vil opleve en hidtil uset brugervenlighed ved, at hver teknologi og funktion arbejder sammen i én integreret konsol.



Infrastruktur 

Anti-malware 
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Platformens fundament 

Kaspersky anti-malware-
teknologi 

Multipunktsscanning 

Skybaseret 

Prisvindende 

Kaspersky   
Security Center 

DATAKRYPTERING Mobile Security SYSTEM-
ADMINISTRATION 

KONTROL-
VÆRKTØJER 

ANTI-MALWARE 

Présentateur
Commentaires de présentation
Startpunktet i platformen er Kasperskys prisvindende anti-malware-teknologi.  Denne teknologi indeholder adskillige scanningsmoduler, skybaseret beskyttelse og en robust firewall.   Dette er teknologien, som du er vant til at sælge, og som har gjort Kaspersky førerende i vores branche.Central administration opnås med Kaspersky Security Center. Som tidligere nævnt, hvis administratoren tilføjer nye funktioner, vil de yderligere administrationsværktøjer også være tilgængelige via den samme konsol.



Infrastruktur 
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Datakryptering 
Beskytter dine data, uanset hvor de  
befinder sig 

Mobile Security ANTI-MALWARE 

Inden for netværket Uden for netværket 

Gennemskuelig kryptering 
og dekryptering 

Krypteringsfunktioner 
Fil/mappe eller fuld-disk 
Gennemskuelig for  
slutbrugere 

Integreres med 
enheds- og 
programstyring 
 

DATAKRYPTERING SYSTEM-
ADMINISTRATION 

KONTROL-
VÆRKTØJER 

  

Présentateur
Commentaires de présentation
En spændende teknologi, som hjælper virksomheder med at beskytte deres kritiske data, er kryptering.  Krypteringsteknologien sikrer it, så data, som kommer i de forkerte hænder, vil være ulæselige.  For eksempel, hvis en bruger forlægger en USB-lagerenhed, får stjålet sin bærbare pc eller bliver udsat for malware, som er designet til at stjæle filer – så er dataene på enheden beskyttede mod at blive udnyttet.Kaspersky bruger en AES-krypteringsalgoritme med 256-bit nøglelængde. It-chefen kan vælge, hvilken krypteringstilstand han ønsker, og være sikker på, at løsningen er gennemskuelig for brugeren indenfor netværket - og sikker for den eksterne bruger.Med hensyn til kryptering tilbyder Kaspersky en central forskel, som muliggør implementeringen af integrerede politikker. Dette er vigtigt, og du vil ofte høre Kaspersky referere til denne term. Integrerede politikker giver administratorer mulighed for at bruge en politik, som dækker over adskillige teknologier såsom programstyring, enhedsstyring og kryptering. Kaspersky kræver ikke, at du opretter tre politikker fra tre forskellige konsoller.  Det giver en stor tidsbesparelse, og det fjerner kompleksiteten fra dit it-miljø. For eksempel kan vi integrere en enhedsstyringspolitik med vores krypteringsteknologi ved at kræve, at dataene på den flytbare enhed er krypteret. Krypteringsteknologien går også på tværs af Kasperskys programstyring. Dette betyder, at en enkelt politik skaber en gennemskuelig oplevelse for brugeren ved at begrænse adgangen til krypterede filer af bestemte programmer. De fleste løsninger på markedet har IKKE denne fleksibilitet, og kan TVINGE it-chefen til at oprette adskillige politikker OG administrere dem fra adskillige konsoller. 



Infrastruktur 

Mobil sikkerhed 

14 

Mobil enhed + MDM 

Microsoft 
Exchange 

ActiveSync 
Apple MDM 

Administration af 
mobile enheder (MDM) 

Enhedsagent for 
mobile enheder * * 

Smartphones 
Tablets 

iOS-enheder 

To komponenter 

Kaspersky  
Security Center 

MDM 

Mobile Security ANTI-MALWARE 

* 
• Android 
• Windows 
• Symbian 
• Blackberry DATAKRYPTERING SYSTEM-

ADMINISTRATION 
KONTROL-

VÆRKTØJER 

Présentateur
Commentaires de présentation
Fordi it-chefer har udvidet deres support fra arbejdspladsen til også at omfatte en ny æra med stigende mobilitet, har Kaspersky konsolideret vores tilbud for mobile løsninger. Kaspersky-sikkerhed til mobile enheder består af:En slutpunktsagent for mobile enheder.  Dette er et program, der indlæses på en mobil enhed såsom en smartphone eller en tablet.  Den anden komponent er en ny teknologi fra Kaspersky:  Administration af mobile enheder (eller MDM).  MDM giver it-chefen mulighed for sikkert at konfigurere mobile enheder.  Denne konfiguration kan omfatte grundlæggende sikkerhedsindstillinger og meget avancerede sikkerhedsfunktioner i vores slutpunktsagent, som kan sendes til enheden, enten i en SMS, e-mail eller ved tethering.  Dette betyder at enheden kan fjernkonfigureres... - it-chefen behøver ikke fysisk at røre ved den.Fordi MDM er en administreret komponent i Kaspersky Security Center, kan it-chefen bruge dette allerede velkendte koncept til at gøre den mobile implementering mere sikker uden yderligere træning.Med denne nye udgivelse inkluderer platformunderstøttelsen også iOS.  Det er meget vigtigt at vide, at ikke alle funktioner er aktiveret på alle mobilplatforme. Se produktdokumentationen, som er tilgængelig på Kasperskys websted, eller kontakt forsalgets tekniske support.



Infrastruktur 

Funktioner i mobilløsningen 

Via SMS, e-mail eller 
tethering 

KONFIGURER/IMPLEMENTER 

Anti-malware 
Anti-phishing 
Anti-spam 

SIKKERHED 

GPS-søgning 
Fjernblokering 

TYVERIBESKYTTELSE 

Indstil adgangskode 
Jailbreak/root-besked 
Tvangsindstillinger 

POLITIKOVERHOLDELSE 

Objektbeholder 
Dataadgangsbegrænsning 

PROGRAMMER 

Datakryptering 
Fjernsletning 
 

DATAADGANG 

Mobile Security ANTI-MALWARE DATAKRYPTERING SYSTEM-
ADMINISTRATION 

KONTROL-
VÆRKTØJER 

Présentateur
Commentaires de présentation
Vores tilbud om mobil sikkerhed sætter fokus på 6 nøgleaspekter for mobilitet.For det første: Forenklet konfiguration og implementering af mobile enhederEfterfulgt af essentielle sikkerhedsfunktionerHvis en enhed falder i forkerte hænder, omfatter Kaspersky tyverisikringsfunktioner, som stopper potentielle kriminelle på deres vej.Selvfølgelig vil it-chefer gerne sikre, at alle enheder er konfigureret for at sikre overensstemmelseOg at brugere kan holde deres arbejdsprogrammer adskilt fra deres personlige ting - det er især brugbart ved initiativer med brugernes egne enheder (BYOD).Med funktioner som forenklet kryptering og fjernsletning er uautoriseret netværksadgang til kritiske data desuden elimineret.



Infrastruktur 
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Den perfekte løsning til brugernes egne enheder 

Kaspersky  
Security Center 

Holder 
virksomhedsdata 
separat 

Krypteret 

Selektiv sletning 

Objektbeholder 

Vi
rks

om
he

d 

Pe
rso

nli
g 

Privat 'App'-Portal 

Mobile Security ANTI-MALWARE 

 
App 

 
App 

 
App 

 
App 

 
App 

 
App 

 
App 

 
App 

DATAKRYPTERING SYSTEM-
ADMINISTRATION 

KONTROL-
VÆRKTØJER 

Présentateur
Commentaires de présentation
Lad os se på de funktioner, som gør Mobile Security ideelt egnet til virksomheder, som benytter sig af "brugernes egne enheder"-strategien.For det første understøtter vi funktionen "objektbeholder" for data på en mobil enhed.  Dette betyder, at vi kan holde personlige og virksomhedens data i 2 separate 'objektbeholdere' på enheden.  En politik kan indstilles således, at der kræves kryptering af data - og hver objektbeholder kan selektivt slettes i tilfælde af tyveri, tab eller medarbejderopsigelse. Og Kaspersky Security Center, med MDM, indeholder en webserver, som er dedikeret til at udbyde godkendte mobilapplikationer for organisationen.  Dette betyder, at it kan vælge hvilke apps, der er blevet godkendt for brugeren, og kan præsentere dem i en virksomheds-"app store" eller "-portal".



Infrastruktur 

Systemadministration 
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At forblive opdateret er nu blevet hurtigere og nemmere 

Mobile Security ANTI-MALWARE 

HW- og SW-lister 
Adskillige 
sårbarhedsdatabaser 

SÅRBARHEDSSCANNING 

Installer programmer 
Opdater programmer 
Fejlfind 

FJERNVÆRKTØJER 

Følg forbrug 
Administrer fornyelser 
Administrer 
licensoverensstemmelse 

LICENSADMINISTRATION 

Administration af 
gæstepolitik 
Gæsteportal 
 

NETVÆRKSADGANGS- 
KONTROL (NAC) 

Automatiseret prioritering 
Genstartsmuligheder 
 

AVANCERET OPDATERING 

Opret systemafbildning 
Gem og opdater 
Implementer 
 

SYSTEMPROVISIONERING 

DATAKRYPTERING SYSTEM-
ADMINISTRATION 

KONTROL-
VÆRKTØJER 

Présentateur
Commentaires de présentation
Lad os nu tale om Kaspersky Systemadministration.Adskillige yderst anvendelige værktøjer, som er designet til at forbedre sikkerheden og strømline it-effektiviteten, findes i dette modul.It-chefer er i dag tvunget til at benytte et separat værktøj til at oprette, gemme og implementere deres systemafbildninger.  Med Kaspersky Systemadministration er denne brugbare funktion inkluderet i deres sikkerhedskonsol.Med Licensadministration kan en organisation spare penge på værdifulde softwarelicenser ved at holde styr på deres brug og kun betale for de licenser, som de faktisk bruger.  Licensoverholdelse kan også administreres sammen med deres udløbsdatoer.Fra denne samme konsol kan it-chefer implementere software eller opdateringer til et slutpunkt eller en gruppe af slutpunkter.  Det er især værdifuldt for organisationer med flere afdelinger eller fjernkontorer. Også fjernfejlfinding kan startes gennem det kendte Kaspersky Security Center i stedet for et separat program.Et forbedret modul til sårbarhedsscanning aktiverer hardware- og softwarelister og matcher dem på tværs af adskillige databaser for kendte sårbarheder.  Når det bruges med Kasperskys modul til avanceret programrettelse, kan vi hjælpe it-chefen med at prioritere, hvilke sårbarheder der kræver øjeblikkelig handling - hvilket reducerer arbejdsbyrden yderligere.Og – med Kasperskys netværksadgangskontrol (eller NAC) forenkles den sikre adgang til netværket for gæster.  Kaspersky leveres endda med en gæsteadgangsportal og letindstillelige politikker til netværksressourcebrug.



Kontrolfunktioner 
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Programmer, enheder og web 

ENHEDSSTYRING 

WEBSTYRING 

PROGRAMSTYRING MED  
DYNAMISK HVIDLISTNING 

Mobile Security Infrastruktur DATAKRYPTERING SYSTEM-
ADMINISTRATION 

KONTROL-
VÆRKTØJER 

ANTI-MALWARE 

Présentateur
Commentaires de présentation
Kasperskys kontrolfunktioner er blevet en afgørende del af vores beskyttelsesmetoder.  Det har hjulpet vores kunder med at implementere sikkerhedspolitikker og udgør en betydelig forskel for os.   Enhedsstyring hjælper dig med at håndhæve politikker på forbundne perifere enheder... webstyring sikrer, at dine onlinepolitikker opretholdes, selv hvis slutpunktet ikke er forbundet til netværket... … og sidst, men bestemt ikke mindst, giver programstyring med dynamisk hvidlistning it-administratorer mulighed for at oprette og håndhæve politikker om benyttelse af programmer og tildele privilegier på arbejdspladsen.



E-mail, internetgateway og samarbejde 
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Omfattende infrastrukturbeskyttelse 

Microsoft Exchange 
Lotus Notes/Domino 
Linux e-mailservere 

Sikkerhed  
til e-mail 

Microsoft ISA/TMG 
Squid 
Firewall 

Sikkerhed 
til internetgateways 

Microsoft SharePoint-
servere 
 

Sikkerhed 
til samarbejde 

Mobile Security Infrastruktur DATAKRYPTERING SYSTEM-
ADMINISTRATION 

KONTROL-
VÆRKTØJER 

Présentateur
Commentaires de présentation
Kaspersky-brugere har kendt og brugt vores prisvindende beskyttelse af e-mail, internet gateway og samarbejde.  Kaspersky tilbyder virksomheder 3 vigtige sikkerhedstilbud:Kaspersky Security for MailKaspersky Security for Internet Gateways ogKaspersky Security for Collaboration.E-mail-, web- og samarbejdssikkerhed danner toppen af bjerget af beskyttende funktioner, teknologier og programmer.



Understøttet og drevet af Kaspersky  
Security Network 

Globalt skybaseret netværk  
med millioner af brugere 

Dynamisk klassificering af 
programmer og websteder 

Forbedrer ydeevnen  
og reducerer falske alarmer  

Tæt integreret med 
beskyttelsesfunktioner 
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GLOBALE KASPERSKY-BRUGERE 

Présentateur
Commentaires de présentation
Mange af disse integrerede komponenter arbejder sammen og gør sig selv STÆRKERE på baggrund af vores skybaserede klassificeringssystem (Kaspersky Security Network), hvilket er et nøgleelement i vores platform. Ti millioner af Kaspersky-brugere verden leverer øjebliksbilleder af mistænkelig aktivitet på deres systemer. Denne kraftfulde teknologi giver Kaspersky mulighed for at reagere globalt på malware-udbrud i løbet sekunder!



Kaspersky Endpoint Security for Business: 
Progressive, funktionsrige lag 

ANTI-MALWARE 

PROGRAM-, 
ENHEDS-, 

WEBSTYRING 
MOBIL  

SIKKERHED DATAKRYPTERING 
SYSTEM-

ADMINISTRATION 
E-MAIL, WEB OG  

SAMARBEJDE 
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TOTAL 

ADVANCED 

CORE 

SELECT 

Présentateur
Commentaires de présentation
På tværs af 4 brede niveauer udvikler Kaspersky sig fra at være en beskyttende netværksinfrastruktur lag for lag - til en model, hvor vores kunder bedre kan stå imod de udfordringer, som de står over for i dag.De værktøjer og funktioner, som Kaspersky tilbyder i disse 4 niveauer, leverer den beskyttelse og værdi til it-chefer rundt om i verden, som de har ledt efter.Niveauerne i Kaspersky Endpoint Security for Business begynder med Kasperskys prisvindende og kraftfulde anti-malware-teknologi i Core-niveauet.Men vi ved, at anti-malware i sig selv ikke er nok til at konfrontere de trusler, vi ser i dag.På grund af dette har vi i niveauet Select tilføjet Programhvidlistning og -styring, Enhedsstyring og Webstyring til beskyttelseslisten.  I dette niveau finder man også Kaspersky Labs Mobile Security-løsning.Og så kommer vi til niveauet Advanced – det er hvor vi inkluderer databeskyttelse i form af kryptering.  Her kan vi også finde it-effektivitetsfunktionerne fra Kasperskys systemadministration.  Du vil opleve en stor værdi i dette brede sæt af funktioner.  Vores slutniveau – Kaspersky Total Security for Business leverer kraften fra Kaspersky Collaboration Server - og vores populære sikkerhedsprodukter til e-mail og web gateway.  Dette er den perfekte løsning til virksomheder med omfattende sikkerhedskrav, og som kræver den bedste beskyttelse af hvert netværksområde.



Programstyring 

      Sårbarhedsscanning Programrettelses-
administration Systemprovisionering 

I detaljer 
Internet gateway Collaboration E-mail 

Core 

Select 

Advanced 

Total 

Klient Administration Infrastruktur 
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Skybaseret via Kaspersky Security Network (KSN)  

Softwareinstallation Netværksadgangskontrol 
(NAC) Licensadministration 

Mobil klientsikkerhed 

Datakryptering 

Administration af mobile enheder (MDM) 

Filserversikkerhed 

Enhedsstyring Webstyring 

Anti-malware + firewall 

Kaspersky Security Center 

Présentateur
Commentaires de présentation
Så du kan se – funktion efter funktion, teknologi efter teknologi – at Kaspersky lab indeholder et stort og omfattende sæt af løsninger - alle disse arbejder sammen fra samme kodebase - for at give vores kunder den beskyttelse i verdensklasse, som de har brug for.  Disse funktioner går på tværs af slutpunkter, administrationsværktøjer og produkter til beskyttelse af infrastruktur.Selvfølgelig leverer Kaspersky Security Network fra skybaseret beskyttelse til mange komponenter på hvert niveau.Vi har leveret branchens første sikkerhedsplatform, som er bygget op fra bunden, og vi har gjort det nemt for administratoren at se, styre og beskytte deres verden.



Plus: Yderligere målrettede løsninger 
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Kaspersky Security for... 

File Servers Systems 
Management Storage Mail 

Mobile Virtualization Collaboration Internet 
Gateways 

Présentateur
Commentaires de présentation
Fordi alle netværk er forskellige, tilbyder Kaspersky disse "ad-hoc" eller "målrettede" løsninger.  Disse løsninger imødekommer sikkerhedsbehovet i bestemte områder af netværksinfrastrukturen.  Hvis en kunde for eksempel kun har behov for komponenter på Select-niveauet, men også har behov for e-mail-sikkerhed - kan der laves en kombination ved at sammensætte de to.  
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Opsummering: Et unikt sæt af fordele 

Dybere 
beskyttelse 

Samlet 
administration 

REDUCER VIRKSOMHEDENS RISIKO MED MAKSIMAL 
VIRKSOMHEDSEFFEKTIVITET - NU KAN DU - MED 

KASPERSKY 

SE KONTROLLER BESKYT 

It-effektivitet 

Présentateur
Commentaires de présentation
Med Kaspersky Security til virksomheder kan vi levere branchens FØRSTE sande sikkerhedsplatform, som er bygget op fra bunden. Vi har gjort det nemt for it-administratorer i en hvilken som helst organisationsstørrelse at se, kontrollere og beskytte deres verden, og det hele sker fra kun EN administrationskonsol. Du kan få en perfekt kombination af dyb beskyttelse, effektivitet OG en problemfri administration. OG du kan beskytte din virksomheds data...ligegyldigt hvor de er...uden at der tilføres krav til ressourcerne.Med en brugerflade, som er intuitiv, og teknologi, som er nem at bruge, nem at implementere og nem at administrere...reducerer du virksomhedens risiko og opretholder den maksimale virksomhedseffektivitet. Nu kan du - med Kaspersky!



Hvorfor vælge Kaspersky til din virksomhed? 

KASPERSKY INDEFRA 
Over 80 it-, netværkssikkerheds- og kommunikationsleverandører har 
valgt at integrere Kaspersky Labs anti-malware-teknologi i deres egne 

løsninger, herunder Microsoft, IBM, Checkpoint og Juniper. 

PRISVINDENDE ANTI-MALWARE 

BYGGET, IKKE KØBT Vi køber ikke teknologier for derefter at prøve at integrere dem.  
Hver funktion er bygget op fra den samme ene kodebase.  
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KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS 

www.kaspersky.dk/business 

http://www.kaspersky.dk/business
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