
Kaspersky Security for File Server leverer priseffektiv beskyttelse af serverer, der kører på 
Microsoft® Windows®, Linux™, FreeBSD og Novell NetWare – og udgør en enkelt, effektiv 
sikkerhedsløsning til servernetværk på flere forskellige platforme, og som muliggør 
beskyttelse imod alle typer skadelige programmer.
Du kan sætte din lid til, at Kaspersky Security for File Server ikke mærkbart reducerer 
hastigheden for dit system eller forstyrrer dine forretningsprocesser, selv under de mest 
voldsomme netværksbelastninger. Produktet leverer ultrapålidelig ydelse og stabilitet ved 
afvikling i de mest komplekse it-infrastrukturer og er nemt og praktisk for administratorer at 
implementere og administrere.

PRODUKTEGENSKABER

UNDERSTØTTELSE AF POPULÆRE SERVERPLATFORME
Beskyttelse af filservere, der kører Windows®, Linux, Novell NetWare og FreeBSD

HØJ YDELSE OG PÅLIDELIGHED
Ny teknologi til antivirus, optimeret teknologi til antivirusscanning samt udelukkelse af betroede processer fra 
scanning forøger alle produktets ydelse og sænker det nødvendige omfang af computerressourcer i forhold til at udføre 
antivirusscanninger

KRAFTFULDT SYSTEM TIL ADMINISTRATION OG RAPPORTERING
Effektive, brugervenlige administrationsværktøjer, oplysninger om serverbeskyttelsesstatus, fleksible tidsindstillinger 
for scanninger og et omfattende rapporteringssystem giver effektiv kontrol over filserversikkerheden

UNDERSTØTTELSE AF KOMPLEKS NETVÆRKSINFRASTRUKTUR
Produktet beskytter terminalservere (Citrix®, Microsoft®) og klyngeservere

UNDERSTØTTELSE AF VIRTUALISERET NETVÆRKSINFRASTRUKTUR
Produktet understøtter Windows® Server 2008 R2 med gennemprøvet understøttelse af Hyper-V og er VMware Ready-
certificeret – hvilket sikrer pålidelig beskyttelse af virtuelle miljøer

NETVÆRKSBESKYTTELSE TIL FLERE FORSKELLIGE SYSTEMER
Produktet leverer høje niveauer af beskyttelse imod malware til heterogene netværk, der kører forskellige 
operativsystemer samtidigt, f.eks., Linux og Windows®

KOMPATIBILITET MED LØSNINGER FRA TREDJEPARTER
Understøttelse af dedikeret serversoftware, herunder sikkerhedskopier og HSM-software, hvilket gør det muligt at 
anvende løsningen på servere, der kører forskellige programmer, uden risiko for kompatibilitetsproblemer

   KASPERSKY  
SECURITY FOR FILE SERVER

Pålidelig beskyttelse af lagre til delte filer er altoverskyggende, eftersom 
en enkelt inficeret fil på din virksomheds server kan spredes til hver enkelt 
computer på dit netværk. Korrekt beskyttelse af filserveren sikrer ikke kun, 
at dine vigtige data beskyttes, men eliminerer også faren for, at skadelige 
programmer får adgang til sikkerhedskopier af filerne, hvilket kan forårsage 
gentagne udbrud af malware og lignende hændelser.

Pålidelig beskyttelse af immateriel 
ejendom



HOVEDPUNKTER

•	 Prisvindende	teknologi	til	anti-malware
•	 Omfattende	beskyttelse	af	heterogene	

virksomhedsmiljøer
•	 Konsekvent,	enestående	registreringsomfang	valideret	

af uafhængige testorganisationer
•	 Overlegen	ydelse	med	minimalt	ressourceforbrug
•	 Centraliseret	håndtering	og	nem	administration	hjælper	

med at reducere de samlede ejerskabsomkostninger
•	 Betroet,	hurtig	og	brugbar	global	support

BESKYTTEDE NODER
•	 Microsoft	Windows®-servere
•	 Linux-og	FreeBSD-servere
•	 Novell	NetWare-servere

PRODUKTEGENSKABER

•	 Beskyttelse	af	filservere,	der	kører	de	nyeste	versioner	
af Windows® (herunder Windows® Server 2008 R2), 
Linux (herunder Samba), FreeBSD (herunder Samba) og 
Novell NetWare

•	 Forbedret,	proaktiv	beskyttelse	imod	nye	
skadelige programmer

•	 Optimeret	anvendelse	af	systemressourcer
•	 Beskyttelse	af	terminalservere	og	klyngeservere
•	 Antivirusbeskyttelse	i	realtid
•	 Scanning	on-demand
•	 Fleksible	scanningsindstillinger
•	 Scanning	af	kritiske	systemområder
•	 Betroede	zoner	–	undtagelser	for	betroede	processer	

og mapper
•	 Sikkerhedskopiering	af	data	før	rensning	eller	sletning
•	 Skalerbarhed	og	høj	fejltolerance
•	 Understøttelse	af	systemer	til	hierarkisk	

lagringsadministration (HSM)
•	 Understøttelse	af	NSS-filsystem
•	 Kompatibel	med	VMware

ADMINISTRATION

•	 Centraliseret	installation,	administration	og	opdatering
•	 Valg	mellem	forskellige	metoder	til	installation	og	

administration
•	 Fleksibelt	system	med	scenarier	til scanning	og	

hændelsesreaktioner
•	 System	til	underretning	om	produktstatus
•	 Omfattende	rapporter	vedr.	netværkets	

beskyttelsesstatus

Sådan køber du

Kaspersky Security for File Servers medfølger i 
disse niveauer af Kaspersky Endpoint Security 
for Business:

•	Endpoint	Security	for	Business,	Select
•	Endpoint	Security	for	Business,	Advanced

•	Total	Security	for	Business

Kaspersky Security for File Server kan også 
købes separat. Kontakt din forhandler for at få 
oplyst nærmere detaljer og priser.

ALLE FUNKTIONER ER IKKE TILGÆNGELIGE PÅ ALLE 
PLATFORME.   
Yderligere oplysninger fås på www.kaspersky.com
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