
Biedt anti-virusbescherming 
voor SharePoint-farms:

Filtering van content:

Hoge schaalbaarheid:

•  KRACHTIGE SCANENGINE
•  GECENTRALISEERD BEHEER VAN 

BEVEILIGINGSINSTELLINGEN
•  GEDETAILLEERDE MONITORING

•  ONGEWENSTE EXTERNE UPLOADS 
VOORKOMEN

•  INTERN COMMUNICATIEBELEID 
AFDWINGEN

•  OPSLAG BLOKKEREN PER 
BESTANDSTYPE OF TEKSTINHOUD

•  LAGE BELASTING VAN 
SYSTEEMBRONNEN

   KASPERSKY 
SECURITY FOR 
COLLABORATION

SharePoint is ontworpen voor samenwerking, bestandsopslag en het delen 
van informatie. Zonder de juiste anti-virustechnologie kan uw organisatie het 
gevaar lopen dat malware wordt verspreid via dit samenwerkingsplatform. 
Kaspersky Security for Collaboration biedt hoogwaardige anti-
malwarebescherming en ondersteunt het beleid voor interne communicatie 
en opslag door adequate contentfiltering. Kaspersky Lab heeft de oplossing 
om gebruikers op veilige wijze te laten samenwerken!

Kaspersky Security for Collaboration biedt een beschermingswal tegen 
malware om de gehele SharePoint-farm te beveiligen tegen geïnfecteerde 
uploads en downloads. Zelfs bij deze uitgebreide bescherming wordt de 
werklast van de beheerder geminimaliseerd door het gebruik van één 
beheerdersdashboard.

SUPERIEURE FUNCTIES:

Anti-malwaredetectie van wereldklasse - Innovatieve 
detectietechnologie ontworpen om malware in realtime te 
detecteren en blokkeren in uploads of downloads.

Gecentraliseerd beheer van alle servers - Ontworpen 
voor gebruiksgemak voor de beheerder: instellingen voor alle 
beschermde servers kunnen via één dashboard worden beheerd.

Beleid voor content uitvoeren - Eindgebruikers kunnen bepaalde 
typen bestanden (bijvoorbeeld muziek, video, uitvoerbare 
bestanden) of bestanden met ongepaste tekst niet opslaan.

Gedetailleerde, flexibele rapporten - Bewaking van het 
beveiligingsbeleid en statistieken voor gedetailleerde analyse 
van de beveiligingsstatus. Rapporten kunnen per e-mail in HTML-
indeling worden geleverd.

Krachtige beheertools - Gestroomlijnde configuratie en 
gebruikersverificatie dankzij integratie met Active Directory. Met 
flexibele meldingen, gedetailleerde logboeken en back-ups van 
gewijzigde bestanden kan snel worden gereageerd op schendingen 
of beveiligingskwesties.



ALGEMENE VEREISTEN VOOR KASPERSKY 
SECURITY FOR COLLABORATION:

SharePoint Server 2007 x86/x64 met het laatste service 
pack
SharePoint Server 2010 met het laatste service pack

Windows 2003 x86/x64 met het laatste service pack
Windows 2003 R2 x86/x64 met het laatste service pack
Windows 2008 x86/x64 met het laatste service pack
Windows 2008 R2 met het laatste service pack

VEREISTEN VOOR DE BEHEERCONSOLE VAN 
KASPERSKY SECURITY CENTER:

VEREISTEN VOOR HET GEBRUIK:
Windows Server
•x32/x64 2003 Standard SP2
•x32/x64 2003 R2 Standard SP2 en hoger
•x64 Enterprise SP2 en hoger
•x32/x64 2008 Standard / Enterprise SP2 en hoger

Small Business Server 2008
(x64 Standard/Premium)

HARDWARE
2,0 GHz of meer
1 GB RAM
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NIET ALLE FUNCTIES ZIJN BESCHIKBAAR OP ALLE PLATFORMEN.   
Ga voor meer informatie naar www.kaspersky.com
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