
Hun taak is altijd lastig geweest, maar de complexiteit van het gehele netwerk en alle 
verbonden apparaten lijkt nu uit de hand te lopen. Er is vaak frustratie over het gebrek aan 
bronnen, krimpende budgetten en gebruikers die beleidsregels op de proef stellen. Data 
bevindt zich nu op meerdere systemen of smartphones en tablets. Deze apparaten worden 
vaak meegenomen naar restaurants en vliegtuigen of worden vergeten in taxi's. Daarnaast 
is het patchen van applicaties om risico's te bedwingen een volledige dagtaak geworden (als 
de beheerder al kan achterhalen welke applicaties worden gebruikt). Als gevolg van deze 
complexiteit hebben sommige organisaties besloten in te leveren op beveiliging.

Met Kaspersky Endpoint Security for Business kunnen beheerders evenwel de gehele IT-omgeving 
zien, beheren en beschermen. Wij leveren tools en technologieën op uitgebalanceerde en progressieve 
productniveaus om aan uw toenemende beveiligings- en IT-behoeften te voldoen. Kaspersky kan uw werk 
gemakkelijker maken.

U HEBT EEN NIEUWE, ONGECOMPLICEERDE AANPAK VOOR DEZE VERANDERINGEN EN 
RISICO'S NODIG.

Kaspersky beschikt over een uitgebreide lijst technologieën — die allemaal op dezelfde codebasis zijn 
gebaseerd en daardoor optimaal samenwerken en bovendien worden ondersteund door het cloudgebaseerde 
Kaspersky Security Network — om onze klanten de superieure bescherming te bieden die zij nodig hebben.

Kortom, wij leveren het eerste – geheel nieuw ontwikkelde – beveiligingsplatform in de branche, waarmee de 
beheerder eenvoudig zijn gehele omgeving kan zien, beheren en beschermen.

Endpoint- Beheer Infrastructuur

  OVER KASPERSKY 
ENDPOINT SECURITY 
FOR BUSINESS
IT-professionals herinneren ons er dagelijks aan dat hun werk steeds 
complexer wordt.

To
ta

l

Se
le

ct

Ad
va

nc
ed

Co
re

Collaboration Mail Web

Licentiebeheer
Network Admission Control 

(NAC)
Software-installatie

Imaging/provisioning Patch Management Vulnerabilityscan

Application Control Device Control Web Control

Anti-malware + firewall

Gegevensbescherming (encryptie)

Beveiliging van mobiele endpoints Mobile Device Management (MDM)

Beveiliging van fileservers

Ka
sp

er
sk

y 
Se

cu
ri

ty
 C

en
te

r



KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS, CORE

Deze oplossing is gebaseerd op de bekroonde en krachtige anti-malwarebescherming voor werkstations 
van Kaspersky en een firewall, waaraan we onze intuïtieve beheerconsole Kaspersky Security Center 
hebben toegevoegd. Dit is de oplossing voor klanten die alleen anti-malware nodig hebben.

KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS, SELECT

Op het niveau Select bestaat de volledige bescherming uit beveiliging van werkstations en fileservers, 
whitelists met applicaties, alsmede Application Control, Device Control en Web Control. U ontvangt tevens 
een oplossing voor mobiele bescherming die uit een agent voor endpointbeveiliging en Mobile Device 
Management (MDM) bestaat. Als u ook mobiele medewerkers wilt beschermen en een IT-beleid moet 
uitvoeren, is SELECT waarschijnlijk het juiste productniveau voor u.

KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS, ADVANCED

Op het niveau ADVANCED heeft Kaspersky gegevensbescherming toegevoegd in de vorm van encryptie van 
afzonderlijke bestanden of full disks. In een ander nieuw aanbod, Kaspersky Systems Management, wordt 
beveiliging gecombineerd met IT-efficiëntie. Met deze uitgebreide functionaliteit ontvangen beheerders 
essentiële tools om het volgende te doen:
• Images maken en opslaan en systemen op afstand implementeren.
•  De afhandeling van hardware- en softwarerisico's prioriteren met een krachtige combinatie van 

Advanced Vulnerability Scanning en intelligent Patch Management.
• Het licentiegebruik en de compliance controleren met beheer van softwarelicenties.
•  Met Network Admission Control een toegangsbeleid voor gegevens en de infrastructuur instellen voor 

gebruikers en gasten.
•  Op afstand updates en nieuwe software voor gebruikers implementeren en installeren via de centrale 

console.

KASPERSKY TOTAL SECURITY FOR BUSINESS

In ons topproduct, Kaspersky Total Security for Business, worden alle genoemde productniveaus 
gecombineerd en verder uitgebreid met bescherming van web-, mail- en collaborationservers. Dit is de 
perfecte oplossing voor organisaties met uitgebreide beveiligingsvereisten, die de beste bescherming op 
elk netwerkniveau verlangen.

WELK NIVEAU IS GESCHIKT VOOR U?

NIET ALLE FUNCTIES ZIJN BESCHIKBAAR OP ALLE 
PLATFORMEN.  Ga voor meer informatie naar  
www.kaspersky.nl
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