
Een gelaagd beveiligingsmodel begint met superieure bescherming tegen malware. 
Omdat Kaspersky sinds lang vermaard is om zijn capaciteiten bij het detecteren en 
verwijderen van schadelijke software, bestaat er geen beter fundament. Het niveau ‘Core’ 
van Kaspersky Endpoint Security for Business wordt centraal beheerd via het Kaspersky 
Security Center en wordt ondersteund door het cloudgebaseerde Kaspersky Security 
Network.
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De beveiliging en 
beheerfunctionaliteit 
die u nodig hebt.

Kaspersky biedt 
bescherming in 
verschillende niveaus. 
De technologie is 
ongecompliceerd en 
gebruiksvriendelijk en 
daardoor geschikt voor 
bedrijven van elke omvang.

Welk niveau is 
geschikt voor u?

• CORE
• SELECT
• ADVANCED
• TOTAL

BESCHIKBARE FUNCTIES:
• ANTI-MALWARE
• FIREWALL
• CLOUDONDERSTEUNDE BEVEILIGING VIA 

KASPERSKY SECURITY NETWORK
• GECENTRALISEERD BEHEER VIA 

KASPERSKY SECURITY CENTER

BELANGRIJKSTE FUNCTIES:

KRACHTIGE ANTI-MALWAREBESCHERMING VOOR ENDPOINTS
De scanengine van Kaspersky werkt op meerdere niveaus van het besturingssysteem, 
zodat malware volledig wordt geëlimineerd.

CLOUDONDERSTEUNDE BEVEILIGING
Met het cloudgebaseerde Kaspersky Security Network worden gebruikers in realtime 
beschermd tegen nieuwe risico's.

GECENTRALISEERD BEHEER
Beheerders kunnen via dezelfde console bestaande antivirussoftware verwijderen, 
Kaspersky configureren en implementeren en rapporten genereren.

  KASPERSKY 
ENDPOINT SECURITY 
FOR BUSINESS
Core
Bekroonde Anti-malware met gecentraliseerde implementatie, 
beheerfuncties en rapportage.



BESCHERMINGSFUNCTIES VOOR ENDPOINTS:

REGELMATIGE UPDATES EN DEFINITIEGEBASEERDE 
BESCHERMING
Beproefde traditionele definitiegebaseerde methode voor 
het detecteren van malwarerisico's.

GEDRAGSANALYSE DOOR SYSTEM WATCHER
Biedt proactieve bescherming tegen risico's die nog niet 
zijn geregistreerd in definitiedatabases.

HOST-BASED INTRUSION PREVENTION SYSTEM (HIPS) 
MET PERSONAL FIREWALL
De firewall kan sneller worden geconfigureerd dankzij 
vooraf gedefinieerde regels voor honderden veelgebruikte 
applicaties.

CLOUDONDERSTEUNDE BEVEILIGING
Kaspersky Security Network (KSN) biedt veel sneller dan 
traditionele beschermingsmethoden antwoord op mogelijke 
risico's. De responstijd op malwarerisico's van KSN is soms 
slechts 0,02 seconden!

BREDE PLATFORMONDERSTEUNING
Kaspersky biedt endpointbeveiliging voor Windows®, 
Macintosh® en Linux®, wat het makkelijker maakt 
voor beheerders die heterogene netwerken moeten 
ondersteunen.

GECENTRALISEERDE BEHEERFUNCTIES:

EÉN CENTRALE CONSOLE
Om al uw door Kaspersky beschermde endpoints op 
afstand te beheren. 

INTUÏTIEVE GEBRUIKERSINTERFACE 
Met duidelijke, bruikbare informatie in een overzichtelijk 
dashboard kunnen beheerders de beschermingsstatus 
in realtime controleren, beleidsregels instellen, systemen 
beheren en rapporten genereren.

WEBINTERFACE
Een toegankelijke interface voor externe bewaking van 
de beveiligingsstatus en rapportage van belangrijke 
gebeurtenissen.

SCHAALBARE ONDERSTEUNING
Hoe groot uw infrastructuur ook wordt, Kaspersky Security 
Center biedt alle implementatie- en beheerfuncties, flexibele 
beleidsopties en robuuste rapportagevoorzieningen om aan 
uw toenemende behoeften te voldoen.

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

Eén console
Via één “dashboard” kan de beheerder de gehele beveiligingsomgeving bewaken en beheren — van virtuele 
machines tot fysieke en mobiele apparaten.

Eén platform
Onze console, beveiligingsmodules en tools komen niet voort uit overnames van andere bedrijven maar zijn 
intern ontwikkeld door Kaspersky Lab. Dit betekent dat dezelfde programmeurs aan de hand van dezelfde 
codebasis technologieën hebben ontwikkeld die met elkaar communiceren en samenwerken. Dit resulteert 
in stabiliteit, geïntegreerde beleidsregels, nuttige rapportage en intuïtieve tools.

Eén prijs
Alle tools zijn afkomstig van één leverancier en worden geleverd in één installatie, zodat u geen nieuw 
budgetterings- en verantwoordingsproces hoeft te doorlopen om uw beveiligingsrisico's op één lijn te 
brengen met uw bedrijfsdoelstellingen.

HET ENIGE ECHTE BEVEILIGINGSPLATFORM IN DE BRANCHE.
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