
Én enkelt 
kontrolkonsol, der 
kan administrere alle 
sikkerhedsaspekterne  
i dit IT-miljø:

• ANTI-MALWARE
• FIREWALL
• CLOUD-ASSISTERET BESKYTTELSE 
• PROGRAMSTYRING
• PROGRAMHVIDLISTE
• WEBSTYRING
• ENHEDSSTYRING
• BESKYTTELSE AF FILSERVER
• MOBILE DEVICE MANAGEMENT
• MOBIL KLIENTSIKKERHED
• KRYPTERING
• KONFIGURATION OG 

IMPLEMENTERING AF SYSTEMER
• AVANCERET 

SÅRBARHEDSSCANNING
• ADMINISTRATION AF 

PROGRAMRETTELSER
• SIKKERHED FOR VIRTUELLE 

SYSTEMER
• ADGANGSKONTROL TIL NETVÆRK

UDVIDELSESMULIGHEDER 

Efterhånden som dine sikkerhedskrav udvikler sig, kan nye funktioner og 
værktøjer låses op i Kaspersky Security Center til udvidelse af både sikkerheden 
og IT-effektiviteten. Hvert niveau aktiverer flere funktioner – her er noget for 
organisationer af enhver størrelse.

OMFATTENDE

Afhængig af det valgte niveau indeholder Kaspersky Security Center:
• Konfiguration og implementering af anti-malware for klient
• Centraliserede politik-indstillinger for programmer, brug af web og tilsluttede enheder
• Konfiguration og implementering af kryptering
• Værktøjer til overholdelse af softwarelicenser
• Mobile Device Management til sikkerhedskonfiguration af mobile enheder
•  Provisionering af arbejdsstationer, oprettelse af afbildninger, implementering, 

lagerstyring og administration
•  Sårbarhedsscanning af hardware og software samt avanceret administration af 

programrettelser
• Understøttelse af sikkerhed for fysiske, virtuelle og mobile enheder
• Styring af netværksadgang til aktivering af politikker for gæstebrugere

SYNERGI

Vores virksomhedsløsninger er en samlet sikkerhedsplatform. Det vil sige, at 
Kaspersky Security Center og alle Kaspersky Labs sikkerhedsmoduler og værktøjer 
er resultater af egen udvikling - de er ikke indkøbt fra andre virksomheder. De samme 
programmører arbejder ud fra den samme kodebase på at udvikle teknologier, som 
taler sammen – og fungerer sammen. Du får stabilitet, integrerede politikker, nyttig 
rapportering og intuitive værktøjer.

• Stærkt intuitiv brugergrænseflade – 
tydelige oplysninger, du kan handle ud fra, står 
direkte i administratorens synsfelt.

• Understøttelse af virtualiseret miljø – 
genkender virtuelle maskiner i virksomhedens 
administrationsstruktur og faciliterer 
belastningsjustering under intensiv drift, så 
ydelsen ikke forringes pga. antivirus"storme".

• Internetbaseret grænseflade – overvåger 
beskyttelsesstatus eksternt og rapporterer 
om vigtige hændelser via en fleksibel og 
tilgængelig grænseflade.

Understøttelse af blandede miljøer – 
uovertruffen understøttelse af 
operativsystemer og virtualiseringsplatforme, 
herunder Windows, Netware, Linux, Mac, 
Android, BlackBerry, Symbian og Windows 
Mobile.

• Foruddefinerede politikker – følg bedste 
praksis med Kasperskys foruddefinerede 
politikker, eller opret dine egne.

• Automatiske mobilpolitikker – fastsæt 
og håndhæv politikker automatisk, når 
enhederne forlader virksomhedens netværk. 
Perfekt til beskyttelse af en hypermobil 
arbejdsstyrke.

• Skalerbar support – Uanset størrelsen af 
din infrastruktur tilbyder Kaspersky Security 
Center konfigurations-, implementerings- 
og administrationsværktøjer, fleksible 
politikmuligheder og solid rapportering for at 
kunne leve op til dine behov.

• Understøttelse af fjerntliggende 
kontor – Opret en separat "virtuel" 
administrationsserver, og aktiver en lokal 
opdateringsagent for hvert kontor. Dette vil øge 
sikkerheden og sænke kravene til båndbredde 
mellem kontorerne.

  KASPERSKY 
ENDPOINT SECURITY 
FOR BUSINESS
Security Center
Den kraftfulde administrative konsol, der samler alle aspekter af 
Kaspersky Labs beskyttelse af klient, filserver og virtuel infrastruktur 
gennem et enkelt "vindue". 



Sådan køber du

Kaspersky Security Center indgår som en komponent 
i alle de funktionsrige niveauer i Kasperskys 
virksomhedsløsninger. Vælg det niveau, der passer til 
din forretning, ud fra ovenstående tabel.

Du kan få flere oplysninger om Kaspersky Security 
Center ved at kontakte Kaspersky eller din  
IT-sikkerhedsforhandler.

HVILKET NIVEAU AF KASPERSKY BUSINESS 
SECURITY ER DET RIGTIGE FOR DIG?

PROBLEMER MED POLITIKSTYRING?
Implementering af Kaspersky Endpoint Security for Business 
på Select-niveau omfatter brugervenlig program-, enheds- og 
webstyring. 

HAR DU BRUG FOR AT SIKRE EN MOBIL ARBEJDSSTYRKE, 
SOM BRUGER TABLETS OG SMARTPHONES?
Fra og med Select-niveauet kan du drage fordel af Mobile 
Device Management (MDM) og et klientprogram til installation 
på dine Android-, BlackBerry-, Symbian- og Windows Mobile-
enheder.

HAR DU BEHOV FOR AT BESKYTTE DATA PÅ MISTEDE ELLER 
STJÅLNE ENHEDER?
Kaspersky Endpoint Security for Business, Advanced-niveau, 
føjer kryptering til sikkerheden. Vælg mellem fulddisk- eller 
filniveau.

ER DINE IT-VÆRKTØJER FOR KOMPLEKSE? 
På niveauerne Advanced og Total Security får du nytte af 
enkelheden ved Systems Management, som omfatter 
værktøjer til pc-konfiguration og provisionering kombineret 
med avanceret administration af programrettelser, 
netværksadgangskontrol samt værktøjer til lageradministration 
og licensaftaler.

VIL DU GERNE HAVE FRED I SINDET FOR HELE NETVÆRKET?
Kaspersky Total Security For Business kombinerer alle 
funktionerne til klientsbeskyttelse med sikkerhed for e-mail, 
samarbejdssoftware og internetgateway.

ER DIN LØSNING TIL KLIENTSIKKERHED FOR 
KOMPLICERET?
Alle Kasperskys klientfunktioner administreres i Kaspersky 
Security Center, og de er alle skrevet ud fra den samme 
kodebase. Du kan have tillid til, at Kaspersky kan forenkle din 
sikkerhed.

Produktniveau Kaspersky-sikkerhedsfunktioner for klient  
og infrastruktur (hvert niveau er kumulativt) 

Administrationsfunktioner inkluderet  
på dette niveau (hvert niveau er kumulativt)

CORE

• Anti-malware
• Firewall
• Cloud-assisteret beskyttelse via  

Kaspersky Security Network

• Kaspersky Security Center med 
administrationsfunktioner for  
anti-malware aktiveret

SELECT

Alle ovenstående, plus:
• Programstyring
• Programhvidliste
• Webstyring
• Enhedsstyring
• Beskyttelse af filserver
• Sikkerhed for mobile klienter  

(tablets og smartphones) 

Alle ovenstående, plus:
• Mobile Device Management (MDM)

ADVANCED Alle ovenstående, plus:
• Kryptering 

Alle ovenstående, plus:
• Sårbarhedsscanning og administration af 

programrettelser
• Værktøjer til overholdelse af softwarelicenser
• Systemkonfiguration og -provisionering
• Oprettelse af afbildning og lagring
• Hardware-/softwarelagerstyring
• Adgangskontrol til netværk
• Fjerninstallation og -fejlfinding

KASPERSKY 
TOTAL SECURITY 
FOR BUSINESS

Alle ovenstående, plus:
• Sikkerhed for mailserver
• Beskyttelse af web-/internetgateway
• Sikkerhed for samarbejdsservere  

(inkl. beskyttelse af SharePoint Server)

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