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   FORNYELSER OG 
OPGRADERINGER:
Vejledning til migrering



HVILKET NIVEAU ER DET RETTE FOR DIG?

Eksisterende Kaspersky-kunder vil med det samme opleve en fordel, når de migrerer til denne nye 
familie af produkter og funktioner. Der er flere muligheder afhængigt af din eksisterende Kaspersky-
licens. Denne vejledning hjælper dig med at finde den bedste løsning til dit miljø og din situation. 

Hvis din licens snart udløber, kan du vælge at:

• Tabel 1: Forny – og opgrader til nyere funktioner, bedre beskyttelse og it-optimering
• Tabel 2: Forny – og behold et tilsvarende, men forbedret sæt funktioner, sammenlignet med din 

eksisterende Kaspersky-løsning

Kaspersky sætter pris på vores kunder! Spørg din forhandler om fornyelsesmuligheder med særlig rabat.

Hvis din licens ikke er ved at udløbe – har du også muligheder!

• Tabel 3: Opgrader – og oplev Kasperskys nye funktioner til beskyttelse og it-optimering
• Tabel 4: Opgrader – til det nye Kaspersky-klientsprogram, og behold et tilsvarende funktionsniveau

VI INTRODUCERER KASPERSKYS SECURITY FOR BUSINESS-SOFT-
WARELICENSPROGRAM.

TABEL 1: FORNY, OG OPGRADER TIL BEDRE BESKYTTELSES- OG 
IT-EFFEKTIVITETSFUNKTIONER

Kasperskys seneste klientsversion har en lang række nye funktioner. Desuden har Kasperskys nye 
administrationskonsol fået en endnu mere intuitiv grafisk brugergrænseflade med forbedrede menuer – 
så du kan udnytte fremtidige forbedringer.

De nye tilføjelser til vores prisbelønnede familie af teknologier inkluderer:

• Kryptering – beskyt dig selv mod tab af data fra bortkomne eller stjålne maskiner og flytbare enheder
• Administration af mobile enheder – sikker konfiguration og implementering af mobile enheder
• Systemadministration – optimer systemintroduktioner og håndtering af programrettelser
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Er du på udkig efter noget mere specifikt? Overvej disse løsninger, der er rettet mod netop dine 
behov:

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

Eksisterende Kaspersky-
implementering*:

Kombiner fornyelse med opgradering til 
dette:

Fornyelsen inkluderer:

Kaspersky Work Space Security  
(tilbydes ikke på alle markeder)

Kaspersky Endpoint Security for Business — 
SELECT

• Understøttelse af filserver 
• Mobile Device Management (MDM)

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

Kaspersky Endpoint Security for Business — 
ADVANCED

• Understøttelse af filserver
• Mobile Device Management (MDM)
• Kryptering
• Systemadministration

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

Kaspersky Total Security for Business • Understøttelse af filserver
• Mobile Device Management (MDM)
• Kryptering
• Systemadministration
• Beskyttelse af e-mail, internetgateway 

og server til samarbejde

* Med klienter, der kører Kaspersky Endpoint Security 8 for Windows
** Ved migrering til ‘Select’ eller ‘Advanced’ skal eksisterende Enterprise Space-kunder tilføje Kaspersky Security for Mail for fortsat at modtage beskyttelse af 
e-mail-server



TABEL 2: FORNY MED TILSVARENDE FUNKTIONER TABEL 3: OPGRADER TIL NYE FUNKTIONER (ikke fornyelse)

Eksisterende Kaspersky-
implementering*:

Forny, og behold tilsvarende funktioner? 
Forny med:

Hvilke nye funktioner får jeg?

Kaspersky Work Space Security
(tilbydes ikke på alle markeder)

Kaspersky Endpoint Security for Business — 
SELECT

• Understøttelse af filserver 
• Mobile Device Management (MDM)

Kaspersky Business Space Security Kaspersky Endpoint Security for Business — 
SELECT

• Mobile Device Management (MDM)

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

SAMT
Kaspersky Security for Mail
Tilbydes med særlig rabat, når det sælges 
sammen med Select- eller Advanced-
pakkerne! 
Kontakt din forhandler for at få mere at vide.

• Mobile Device Management (MDM)

Kaspersky Total Space Security Kaspersky Endpoint Security for Business — 
SELECT

SAMT
• Kaspersky Security for Mail
• Security for Internet Gateway
• Security for Collaboration
Hver af disse tilbydes med særlig rabat, 
når de sælges sammen med Select- eller 
Advanced-pakkerne!
Kontakt din forhandler for at få mere at vide.

• Mobile Device Management (MDM)

* Med klienter, der kører Kaspersky Endpoint Security 8 for Windows
** Ved migrering til ‘Select’ eller ‘Advanced’ skal eksisterende Enterprise Space-kunder tilføje Kaspersky Security for Mail for fortsat at modtage beskyttelse af 
e-mail-server

Eksisterende Kaspersky-
implementering*:

Opgrader til: Inkluderede funktioner:

Kaspersky Work Space Security
(ikke tilgængeligt på alle markeder)

Kaspersky Endpoint Security for Business — 
SELECT

• Understøttelse af filserver 
• Mobile Device Management (MDM)

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

Kaspersky Endpoint Security for Business — 
ADVANCED

• Understøttelse af filserver 
• Mobile Device Management (MDM)
• Kryptering
• Systemadministration

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

Kaspersky Total Security for Business • Understøttelse af filserver 
• Mobile Device Management (MDM)
• Kryptering
• Systemadministration
• Beskyttelse af e-mail, gateway og 

samarbejde

* Med klienter, der kører Kaspersky Endpoint Security 8 for Windows
** Ved migrering til ‘Select’ eller ‘Advanced’ skal eksisterende Enterprise Space-kunder tilføje Kaspersky Security for Mail for fortsat at modtage beskyttelse af 
e-mail-server

Er du på udkig efter noget mere specifikt? Overvej disse løsninger, der er rettet mod netop dine 
behov:

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

DET ER LET AT OPGRADERE TIL NYE FUNKTIONER, FØR DU FORNYER LICENSPERIODEN!

Din organisation kan blive udsat for risiko, hvis du venter indtil fornyelsestidspunktet med at få 
Kasperskys forøgede beskyttelse! Du kan opgradere og tilføje funktioner i dag.

1. Find ud af, hvilke funktioner du har brug for.
• Besøg konfigurationsværktøjet på www.kaspersky.com/business eller
• Se funktionslisten i denne vejledning.
• Overvej altid at skifte til en højere programserie i stedet for at tilføje målrettede løsninger – det kan 

være billigere.

2. Giv leverandøren eller forhandleren besked om, at de nye funktioner skal have samme 
gyldighedsperiode som din eksisterende Kaspersky-licens.
• Opgiv dit eksisterende licensnummer
• Kaspersky og forhandleren beregner den eventuelle prisforskel.

3. Afgiv en indkøbsordre for det nye beløb inkl. rabat til forhandleren

4. Når ordren er behandlet og godkendt, kan du downloade og installere dine nye Kaspersky-
sikkerhedsprodukter.

5. Installer den nye licens eller aktiveringskode. Du er nu beskyttet!



Hvis du vil tilføje en bestemt Kaspersky-teknologi til din sikkerhedsportefølje, kan følgende liste 
hjælpe dig med at forstå, hvilken Kaspersky-løsning der indeholder funktionen.

TABEL 4: OPGRADER TIL DET NYE KLIENTSPROGRAM OG KONTROLPANEL, OG 
BEHOLD DE EKSISTERENDE FUNKTIONER (ikke fornyelse).

ANSKAFFELSE AF NYE FUNKTIONER OG TEKNOLOGIER:

Aktuelt Kaspersky-produkt Opgrader til det nye program med tilsvarende funktioner.

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

Aktive licensnøgler eller aktiveringskoder fra Kaspersky Open 
Space-produkter fungerer i de nye Kaspersky Security for 
Business Core-, Select-, Advanced- og Total Security-klienter og 
konsollen.

Hvis du vil beholde dine aktuelle funktioner, er det ikke 
nødvendigt at købe en ny licens, så længe din licens til disse 
funktioner er aktiv.

Eksempel:  Hvis din eksisterende Open Space-implementering 
inkluderer understøttelse af filserver, vil denne funktion også 
være aktiveret under det nye program med din eksisterende 
licens.

• 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

Eksisterende versioner af alle aktive målrettede løsninger vil 
fortsat fungere, indtil licensen udløber. Der kræves ikke nogen 
nye licensnøgler i denne periode.

Funktion Beskrivelse Hvilket 
produkt 
indeholder 
funktionen?

Tilgængelig 
som 
målrettet 
løsning?

Programstyring Tillad, afvis eller begræns funktionen af de programmer, der kører i dit 
miljø.

Teknologi til programstyring sælges ikke separat og er kun tilgængelig 
i de produkter/serier, der vises til højre.

• Select 
• Advanced 
• Total 

Nej

Cloud Based 
Protection — 
Kaspersky  
Security Center

Kasperskys cloud-assisterede UDS (Urgent Detection System). 
Reducerer i betydelig grad sårbarhedsvinduet over for nye trusler. Denne 
teknologi er inkluderet i mange komponenter af Kaspersky Security for: 
• Arbejdsstationer 
• Fil-, e-mail- og samarbejdsserver 
• Sårbarhedsscanning og -patching 
• Program- og internetkontrol

Alle Ikke 
tilgængeligt

Samarbejdsbeskyt-
telse

Komplet beskyttelse til SharePoint-servere. Security for Collaboration 
indeholder en anti-malware-barriere, der beskytter hele SharePoint-
implementeringen mod upload og download af inficerede filer. Gør det 
også muligt at håndhæve politikker efter filtype og tekstindhold.

Security for Collaboration er inkluderet i Total Security-programserien, 
men fås også separat. Når det sælges med Select- eller Advanced-
programserierne, leveres det med særlig tilføjelsesrabat. Kontakt din 
forhandler for at få mere at vide.

• Total Ja

Enhedsstyring Beskyt vigtige data, og forøg medarbejdernes produktivitet ved 
at begrænse tilsluttede eksterne enheder. Angiv politikker efter 
enhedstype, serienummer, klokkeslæt og forbindelsesbus. 

Teknologi til enhedskontrol sælges ikke separat og er kun tilgængelig i 
de produkter/serier, der vises til højre.

• Select 
• Advanced 
• Total

Nej

Kryptering Sørg for, at kritiske data ikke kompromitteres, også selvom de falder i 
de forkerte hænder. Vælg mellem kryptering af filer/mapper eller hele 
disken for Windows-baserede arbejdsstationer.

Kaspersky Labs datakrypteringsteknologi sælges ikke separat og er 
kun tilgængelig i de produkter/serier, der vises til højre.

• Advanced 
• Total

Nej

Filserversikkerhed Beskyttelse af Windows-baserede, Netware- og Linux-filservere er en 
nøglekomponent i ethvert effektivt sikkerhedsprogram. 

Filserverbeskyttelse er inkluderet i Select-, Advanced- og Total 
Security-programserierne. Det er også tilgængeligt separat som en 
målrettet løsning.

• Select 
• Advanced 
• Total

Ja

Systemprovisione-
ring

Opret, implementer og gem operativsystem- og softwareafbildninger til 
brugere på et centralt sted. Afbildninger kan også hurtigt klones eller 
opdateres og derved spare værdifuld tid for administratoren.

Denne funktion er en komponent i Kaspersky Systems Management, 
der er inkluderet i Advanced- og Total Security-programserierne, og som 
også sælges separat som en målrettet løsning.

• Advanced 
• Total

Ja

Kaspersky opfordrer dig til at opgradere til den nyeste version af scanningsprogrammet og 
administrationskonsollen, også selvom din fornyelsesperiode ikke er ved at løbe ud.



Funktion Beskrivelse Hvilket 
produkt 
indeholder 
funktionen?

Tilgængelig 
som 
målrettet 
løsning?

Hardware og 
software

En funktion, der leverer værdifulde rapporter til administratoren med 
oversigter over den hardware og software, der bruges på netværket. 
Disse rapporter kan automatisk samarbejdes med kendte svagheder, 
som kan udnyttes – og programrettelser kan foreslås og prioriteres.

Denne funktion er en komponent i Kaspersky Systems Management, 
der er inkluderet i Advanced- og Total Security-programserierne, og 
som også sælges separat som en målrettet løsning.

• Advanced 
• Total

Ja

Licensstyring Sørg for, at organisationen overholder reglerne for brug af 
softwarelicenser. Hold styr på brugen, og rapporter krænkelser og 
brugere uden tilstrækkelige rettigheder. Spar penge ved kun at betale for 
de licenser, der anvendes. 

Denne funktion er en komponent i Kaspersky Systems Management, 
der er inkluderet i Advanced- og Total Security-programserierne, og 
som også sælges separat som en målrettet løsning.

• Advanced 
• Total

Ja

Sikkerhed på 
e-mail-server

Beskyttelse til Exchange-, Linux- eller Lotus/Domino-e-mail-servere. 
E-mail-kommunikationen forbedres med anti-malware- og anti-spam-
teknologi. 

Security for Mail er inkluderet i Total Security-programserien, men 
fås også separat. Når det sælges med Select- eller Advanced-
programserierne, leveres det med særlig tilføjelsesrabat. Kontakt din 
forhandler for at få mere at vide.

• Total Ja

Mobile Device 
Management (MDM)

Bydende nødvendigt for enhver organisation med mobile medarbejdere– 
eller for organisationer, hvor medarbejderne medbringer deres egne 
enheder. MDM muliggør centraliseret sikker konfiguration af mobile 
enheder (smartphones og tablets), så virksomhedens data på disse 
enheder beskyttes med de korrekte indstillinger. MDM kræver ikke en 
separat administrationskonsol, da du får adgang til det via Kaspersky 
Security Center.

MDM er kun tilgængeligt som en komponent i Kaspersky Security for 
Mobile, der også inkluderer en klientssikkerhedsagent til relevante 
enheder. Denne pakke sælges separat som Kaspersky Security 
for Mobile, eller den er inkluderet i Select-, Advanced- og Total-
programserierne.

Eksempler på mobillicenser: 
1) En Select-, Advanced- eller Total Business-licens til 100 enheder 

inkluderer:

• Sikkerhed på 100 klienter af enhver type (arbejdsstationer, 
filservere eller mobile enheder)

• MDM for op til 100 mobile enheder.

2) 100 noder med Kaspersky Security for Mobile (som separat, 
målrettet løsning) inkluderer:

• Sikkerhedsagent på 100 mobile enheder
• MDM på 100 mobile enheder

Særlige bemærkninger:

• MDM administrerer både konfiguration og sikkerhed på enheder, 
der benytter det mobile agentprogram.

• MDM håndterer kun konfiguration på enheder uden det mobile 
agentprogram.

• Der er ingen klientagent til iOS-enheder.

• Select
• Advanced
• Total

Ja

Funktion Beskrivelse Hvilket 
produkt 
indeholder 
funktionen?

Tilgængelig 
som 
målrettet 
løsning?

Mobil 
sikkerhedsagent
(en sikkerhedsagent, 
der indlæses på 
smartphone eller 
tablet)

Mobile medarbejdere med smartphones eller tablets risikerer 
at afsløre virksomhedens data, hvis de mister deres enheder. 
Krypterede beholdere, selektiv fjernsletning, GPS-søgning og 
jailbreak-meddelelser beskytter virksomhedsdataenes sikkerhed. 
Indstillingerne kan sendes til enheden med SMS, e-mail eller tether.

Mobilagenten er kun tilgængelig som en komponent i Kaspersky 
Security for Mobile, der også inkluderer MDM. Denne pakke sælges 
separat som Kaspersky Security for Mobile, eller den er inkluderet i 
Select-, Advanced- og Total-programserierne.

Se Mobile Device Management (MDM) ovenfor vedrørende 
licenseksempler og særlige bemærkninger.

• Select 
• Advanced 
• Total

Ja

Kontrol af 
netværksadgang

Administrer dataadgang og netværkspolitikker for både gæste- og 
medarbejdermaskiner. Inkluderer en adgangskodebeskyttet portal, 
der automatiserer adgangsbehandlingen for besøgende, hvilket 
sparer tid for administratoren. Du får adgang til Network Admission 
Control via Kaspersky Security Center.

Denne funktion er en komponent i Kaspersky Systems Management, 
der er inkluderet i Advanced- og Total Security-programserierne, og 
som også sælges separat som en målrettet løsning.

• Advanced 
• Total

Ja

Administration af 
programrettelser

Ved hjælp af cloud-rapporter i realtid for software- og 
hardwaresårbarheder identificerer og prioriterer Kaspersky Lab de 
rettelser, der er behov for i hele dit netværk.

Denne funktion er en komponent i Kaspersky Systems Management, 
der er inkluderet i Advanced- og Total Security-programserierne, og 
som også sælges separat som en målrettet løsning.

• Advanced 
• Total

Ja

Lagerbeskyttelse Kaspersky Security for Storage (inklusive EMC Celerra) leverer anti-
malware, der finder og fjerner inficerede filer, som kan deles på et 
netværk.

• Kaspersky 
Anti-Virus for 
Storage

Kun

Systemadministra-
tion

En lang række avancerede og nyttige værktøjer, der er udviklet til it-
procesoptimering. Kaspersky Systems Management inkluderer:

• Systemprovisionering 
• Fjerninstallation af software 
• Fjernfejlfinding 
• Licensstyring 
• Sårbarhedsscanning 
• Administration af programrettelser 
• Kontrol af netværksadgang

Du får adgang til alle komponenterne via administrationskonsollen i 
Kaspersky Security Center.

Kaspersky Systems Management er inkluderet i Advanced- og Total 
Security-programserierne, men er også tilgængeligt separat som en 
målrettet løsning.

• Advanced 
• Total

Ja

Fjerninstallation af 
software

Fra en central placering kan administratorer udsende og installere ny 
software eller opdateringer for brugerne manuelt eller efter en plan. 
Filialkontorer kan have en særlig opdateringsmedarbejder på stedet 
for at reducere netværksbelastningen.

Denne funktion er en komponent i Kaspersky Systems Management, 
der er inkluderet i Advanced- og Total Security-programserierne, og 
som også sælges separat som en målrettet løsning.

• Advanced 
• Total

Ja



Funktion Beskrivelse Hvilket 
produkt 
indeholder 
funktionen?

Tilgængelig 
som 
målrettet 
løsning?

Fjernfejlfinding Når brugerne kommer ud for systemproblemer, kan 
administratorerne bruge det velkendte Kaspersky Security Center 
til at logge på brugerens computer eksternt for at gennemføre 
fejlfindingsprocedurer.

Denne funktion er en komponent i Kaspersky Systems Management, 
der er inkluderet i Advanced- og Total Security-programserierne, og 
som også sælges separat som en målrettet løsning.

• Advanced 
• Total

Ja

Virtualiseringssik-
kerhed

Kaspersky har i samarbejde med VMware tilpasset vores 
prisbelønnede sikkerhedssoftware til at køre inden for vCloud 
Ecosystem. Søgning efter malware på virtuelle maskiner overlades til 
en virtuel løsning. Dette sparer betydelige ressourcer og eliminerer 
‘antivirusscanningsstorme’ og huller i sikkerheden. En enkelt 
administrationskonsol gør det muligt at anvende politikker på både 
virtuelle og fysiske maskiner. 

• Kaspersky 
Security for 
Virtualization

Kun

Sårbarhedsscan-
ning

Identificer skjulte sårbarheder i hele netværket ved først at udføre en 
hardware- og softwaresøgning og derefter sammenligne resultaterne 
med realtidsdata fra en lang række databaser. Kaspersky Lab 
hjælper administratoren ved at prioritere trusler og levere anbefalede 
løsninger, når det er muligt. 

Denne funktion er en komponent i Kaspersky Systems Management, 
der er inkluderet i Advanced- og Total Security-programserierne, og 
som også sælges separat som en målrettet løsning.

• Advanced 
• Total

Ja

Web-/internetga-
tewaysikkerhed

Kaspersky Labs beskyttelse til ISA/TMG, proxy og kontrolpunkter udgør 
ofte den første forsvarslinje i et lagdelt sikkerhedssystem. På dette 
niveau er førsteklasses anti-malware-scanning af afgørende betydning.  
Internetgatewaybeskyttelse er inkluderet i Total Security-
programserien, men er også tilgængeligt separat som en målrettet 
løsning. Når det sælges med Select- eller Advanced-programserierne, 
leveres det med særlig tilføjelsesrabat. Kontakt din forhandler for at 
få mere at vide.

• Total Ja

Webstyring Sikkerhed gør det muligt for brugerne at surfe i overensstemmelse 
med politikken. Kaspersky Lab Web Control har de nødvendige 
værktøjer til at kontrollere og begrænse surfing baseret på URL, 
kategori, plan eller bruger. Integration med Kaspersky Security 
Network sørger for identifikation i realtid af inficerede URL’er eller 
nyoprettede forbudte websteder.

Teknologi til webkontrol sælges ikke separat og er kun tilgængelig i de 
produkter/serier, der vises til højre.

• Select 
• Advanced 
• Total

Nej

Hvidlister Kaspersky Lab gør det let at oprette hvidlister – også ved 
implementering af en “default deny”-tilstand. Vores teknologi til 
dynamisk hvidliste sørger for, at godkendte softwareopdateringer 
identificeres og integreres i din politik i realtid. Indbyggede guider 
leder administratoren gennem installationen af denne yderst effektive 
beskyttelsesmekanisme. 

Teknologi til dynamiske hvidlister er aktiveret i programstyringsmodulet 
i Kasperskys teknologier til klientskontrol. Det sælges ikke separat og er 
kun tilgængeligt i de produkter/serier, der vises til højre.

• Select 
• Advanced 
• Total

Nej
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