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WELK NIVEAU IS GESCHIKT VOOR U?

Huidige klanten van Kaspersky kunnen meteen optimaal profiteren zodra zij naar deze nieuwe serie 
producten en functies migreren. Afhankelijk van uw huidige Kaspersky-licentie zijn er verschillende 
mogelijkheden. In deze handleiding vindt u informatie die u kan helpen bij het vinden van de meest 
geschikte oplossing voor uw omgeving en situatie. 

Als uw licentie bijna is verlopen, kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden:

• Tabel 1: Verlengen, en upgraden naar nieuwe functies, een betere beveiliging en geoptimaliseerde 
IT-mogelijkheden

• Tabel 2: Verlengen, en dezelfde (ten opzichte van uw huidige Kaspersky-oplossing verbeterde) 
functies behouden

Klanten zijn belangrijk voor ons! Vraag uw IT-partner naar de speciale kortingen die gelden bij 
verlengingen.

Ook als uw licentie voorlopig nog niet is verlopen, kunt u kiezen uit verschillende mogelijkheden.

• Tabel 3: Upgraden, en de nieuwe functies voor beveiliging en IT-optimalisatie meteen benutten
• Tabel 4: Upgraden naar de nieuwe Kaspersky-endpoint engine en hetzelfde niveau functies 

behouden

MAAK KENNIS MET HET SOFTWARELICENTIEPROGRAMMA VAN 
KASPERSKY SECURITY FOR BUSINESS.

De nieuwste versie van Kaspersky Endpoint Security is voorzien van tal van nieuwe functies. De 
nieuwe beheerconsole van Kaspersky is nog gebruiksvriendelijker geworden en beschikt nu over nog 
gedetailleerdere menu's. Zo bent u meteen voorbereid op eventuele toekomstige verbeteringen.

Nieuwe aanvullingen op onze prijzenwinnende serie technologieën zijn onder andere:

• Codering – beveiligt de gegevens die op een kwijtgeraakt of gestolen (draagbaar) apparaat staan
• Beheer van mobiele apparaten – biedt een veilige omgeving voor de configuratie en implementatie 

van mobiele apparaten
• Systeembeheer – zorgt voor een optimaal verloop van systeemimplementaties en patchbeheer
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TABEL 1: VERLENGEN EN UPGRADEN NAAR EEN BETERE 
BEVEILIGING EN VERBETERDE IT-EFFICIËNTIEFUNCTIES 

Bent u op zoek naar bepaalde specifieke mogelijkheden? Mogelijk komen deze oplossingen tegemoet 
aan uw unieke behoeften:

• Security for File Server
• Kaspersky Security for Mobile
• Kaspersky Systems Management
• Kaspersky Security for Virtualization
• Kaspersky Anti-Virus for Storage
• Kaspersky Security for Collaboration
• Kaspersky Security for Mail
• Kaspersky Security for Internet Gateway

Huidige Kaspersky-implementatie*: Verlenging combineren met een upgrade 
van:

Verlenging is inclusief:

Kaspersky Work Space Security Kaspersky Endpoint Security for Business — 
SELECT

• Ondersteuning voor bestandsservers 
• Mobile Device Management/MDM 

(Beveiliging van mobiele apparaten)

Kaspersky Work Space Security 
Kaspersky Business Space Security 
Kaspersky Enterprise Space Security**

Kaspersky Endpoint Security for Business — 
ADVANCED

• Ondersteuning voor bestandsservers
• Mobile Device Management/MDM 

(Beveiliging van mobiele apparaten)
• Encryption (Codering)
• Systems Management 

(Systeembeheer)

Kaspersky Work Space Security
Kaspersky Business Space Security 
Kaspersky Enterprise Space Security 
Kaspersky Total Space Security

Kaspersky Total Security for Business • Ondersteuning voor bestandsservers
• Mobile Device Management/MDM 

(Beveiliging van mobiele apparaten)
• Encryption (Codering)
• Systems Management 

(Systeembeheer)
• Beveiliging van mailserver, 

internetgatewayserver en 
samenwerkingsserver

* Met endpoints waarop Kaspersky Endpoint Security 8 for Windows wordt uitgevoerd 
**  Wanneer huidige Enterprise Space-klanten migreren naar ‘Select’ of ‘Advanced’, moet Kaspersky Security for Mail aan het pakket worden toegevoegd om 

geen hiaten te laten ontstaan in de beveiliging van de mailserver 



TABEL 2: VERLENGEN MET DEZELFDE FUNCTIES

Huidige Kaspersky-implementatie*: Verlengen en dezelfde functies 
behouden? Verlengen met:

Welke nieuwe functies zijn 
toegevoegd?

Kaspersky Work Space Security Kaspersky Endpoint Security for Business — 
SELECT

• Ondersteuning voor bestandsservers 
• Mobile Device Management/MDM 

(Beveiliging van mobiele apparaten)

Kaspersky Business Space Security Kaspersky Endpoint Security for Business — 
SELECT

• Mobile Device Management/MDM 
(Beveiliging van mobiele apparaten)

Kaspersky Enterprise Space Security** Kaspersky Endpoint Security for Business — 
SELECT

Plus
Kaspersky Security for Mail
Met speciale korting bij aanschaf van Select- 
of Advanced-product 
Neem contact op met uw IT-partner voor meer 
informatie.

• Mobile Device Management/MDM 
(Beveiliging van mobiele apparaten)

Kaspersky Total Space Security Kaspersky Endpoint Security for Business — 
SELECT

Plus
• Kaspersky Security for Mail
• Security for Internet Gateway
• Kaspersky Security for Collaboration
Met speciale korting per product bij aanschaf 
van een Select- of Advanced-product .
Neem contact op met uw IT-partner voor meer 
informatie.

• Mobile Device Management/MDM 
(Beveiliging van mobiele apparaten)

* Met endpoints waarop Kaspersky Endpoint Security 8 for Windows wordt uitgevoerd 
**  Wanneer huidige Enterprise Space-klanten migreren naar ‘Select’ of ‘Advanced’, moet Kaspersky Security for Mail aan het pakket worden toegevoegd om 

geen hiaten te laten ontstaan in de beveiliging van de mailserver 



UPGRADEN NAAR NIEUWE FUNCTIES VOORDAT UW LICENTIEPERIODE IS VERLOPEN IS 
HEEL EENVOUDIG.

Als u wacht met verlengen tot uw huidige licentieperiode is verstreken, kan dit onnodig risico voor uw 
organisatie met zich meebrengen. U kunt vandaag nog functies upgraden en toevoegen.

1. Bepaal welke nieuwe functies u nodig hebt.
• Ga naar www.kaspersky.be/business of
• Raadpleeg de lijst met functies in deze handleiding.
•  Probeer altijd te upgraden naar een hoger niveau, in plaats van speciaal op uw infrastructuur toe-

gespitste beveiligingsoplossingen toe te voegen. Waarschijnlijk hebt u dan meer waar voor uw geld.

2. Laat uw IT-partner weten dat u uw huidige Kaspersky-licentie naar een hoger niveau wilt upgraden.
• Geef uw huidige licentienummer op.
• Kaspersky en uw IT-partner berekenen het prijsverschil, indien van toepassing.

3. Plaats een bestelling bij uw IT-partner ter waarde van het nieuwe, naar rato berekende bedrag.

4. Zodra uw order is verwerkt en goedgekeurd, kunt u uw nieuwe Kaspersky-beveiligingsproducten 
downloaden en installeren.

5. Installeer de nieuwe licentie of activatiecode. U bent beveiligd!

TABEL 3: UPGRADEN NAAR NIEUWE FUNCTIES (geen verlenging)

Huidige Kaspersky-implementatie*: Upgraden naar: Beschikbare functies:

Kaspersky Work Space Security Kaspersky Endpoint Security for Business — 
SELECT

• Ondersteuning voor bestandsservers 
• Mobile Device Management/MDM 

(Beveiliging van mobiele apparaten)

Kaspersky Work Space Security 
Kaspersky Business Space Security
Kaspersky Enterprise Space Security**

Kaspersky Endpoint Security for Business — 
ADVANCED

• Ondersteuning voor bestandsservers 
• Mobile Device Management/MDM 

(Beveiliging van mobiele apparaten)
• Encryption (Codering)
• Systems Management 

(Systeembeheer)

Kaspersky Work Space Security
Kaspersky Business Space Security
Kaspersky Enterprise Space Security
Kaspersky Total Space Security

Kaspersky Total Security for Business • Ondersteuning voor bestandsservers 
• Mobile Device Management/MDM 

(Beveiliging van mobiele apparaten)
• Encryption (Codering)
• Systems Management 

(Systeembeheer)
• Beveiliging voor mail, gateway en 

samenwerking

* Met endpoints waarop Kaspersky Endpoint Security 8 for Windows wordt uitgevoerd 
**  Wanneer huidige Enterprise Space-klanten migreren naar ‘Select’ of ‘Advanced’, moet Kaspersky Security for Mail aan het pakket worden toegevoegd om 

geen hiaten te laten ontstaan in de beveiliging van de mailserver 

Bent u op zoek naar bepaalde specifieke mogelijkheden? Mogelijk komen deze oplossingen tegemoet 
aan uw unieke behoeften:

• Security for File Server
• Kaspersky Security for Mobile
• Kaspersky Systems Management
• Kaspersky Security for Virtualization
• Kaspersky Anti-Virus for Storage
• Kaspersky Security for Collaboration
• Kaspersky Security for Mail
• Kaspersky Security for Internet Gateway



Ook als uw licentie nog niet aan verlenging toe is, wordt aangeraden te upgraden naar de nieuwste 
versie van de scanengine en de beheerconsole.

TABEL 4: UPGRADEN NAAR NIEUWE ENDPOINTENGINE EN -BEHEERCONSOLE 
MET BEHOUD VAN BESTAANDE FUNCTIES (geen verlenging)

Huidig Kaspersky-product Upgraden met dezelfde functionaliteit in het nieuwe programma

Kaspersky Work Space Security
Kaspersky Business Space Security
Kaspersky Enterprise Space Security
Kaspersky Total Space Security

Actieve licentiesleutels of activatiecodes van Kaspersky Open 
Space-producten werken in de endpoints en de console van de 
nieuwe Kaspersky Security for Business Core, Select, Advanced 
en Total. Alleen de functies en applicaties waarvoor u een Open 
Space Security-licentie hebt, worden weergegeven en/of kunnen 
worden gebruikt.

Om gebruik te kunnen blijven maken van de huidige 
functionaliteit, hoeft u geen nieuwe licentie te kopen zolang uw 
bestaande licentie voor de desbetreffende functies actief is.

Voorbeeld:  als ondersteuning voor bestandsservers in uw 
bestaande Open Space-implementatie is inbegrepen, wordt 
die functie, met gebruik van uw bestaande licentie, ook in het 
nieuwe programma geactiveerd.

• Kaspersky Security for File Server
• Kaspersky Security for Mobile
• Kaspersky Systems Management
• Kaspersky Security for Virtualization
• Kaspersky Security for Storage
• Kaspersky Security for Collaboration
• Kaspersky Security for Mail
• Kaspersky Security for Internet Gateway

Bestaande versies van alle actieve Targeted Security-oplossingen 
blijven werken tot de bijbehorende licentie is verlopen. Tijdens 
de licentieperiode van deze oplossingen zijn geen nieuwe 
licentiesleutels vereist.



Als u een bepaalde Kaspersky-technologie aan uw beveiligingsportfolio wilt toevoegen, kunt u onder-
staande lijst raadplegen om te zien in welke Kaspersky-oplossing deze functionaliteit is inbegrepen.

NIEUWE FUNCTIES EN TECHNOLOGIEËN AANSCHAFFEN:

Functie Beschrijving In welk 
product is 
deze functie 
inbegrepen?

Beschik-
baar als 
Targeted 
Security-
oplossing?

Application Control Voor het toestaan, weigeren of beperken van de activiteiten van applicaties 
die in uw omgeving worden uitgevoerd.

De Application Control-technologie wordt niet apart verkocht en is alleen 
beschikbaar in de productniveaus die rechts staan aangegeven.

• Select 
• Advanced 
• Total 

Nee

Cloud Based Pro-
tection — 
Kaspersky  
Security Center

Op de cloud gebaseerd detectiesysteem van Kaspersky. Verkort de tijd van 
zero-day-kwetsbaarheden aanzienlijk. Deze technologie maakt deel uit van 
een groot aantal componenten van Kaspersky Security voor: 
• werkstations 
• file, mail- en SharePointservers 
• kwetsbaarheidsscans en patching 
• Application en Web control

Alle n.v.t.

Security for Colla-
boration Servers

Veelomvattende beveiliging voor SharePoint-servers. Security for Colla-
boration Servers gaat malware tegen en beschermt de hele SharePoint-
omgeving tegen geïnfecteerde uploads en downloads. Bevat beleidsregels 
op basis van bestandstype en tekstinhoud.

Security for Collaboration Servers is inbegrepen in productniveau Total Secu-
rity, maar is ook afzonderlijk verkrijgbaar.  Er geldt een speciale stapelkorting 
bij aanschaf van deze optie in combinatie met een Select- of Advanced-pro-
duct. Neem contact op met uw IT-partner voor meer informatie.

• Total Ja

Device Control Belangrijke gegevens kunnen worden beschermd en de productiviteit van 
werknemers kan worden verhoogd door het aantal randapparaten dat kan 
worden aangesloten te beperken. Op basis van apparaattype, serienum-
mer, tijd van de dag en aansluitbus kunnen beleidsregels worden ingesteld. 

De Device Control-technologie is niet afzonderlijk verkrijgbaar en is alleen 
beschikbaar in de productniveaus die rechts staan aangegeven.

• Select 
• Advanced 
• Total

Nee

Encryption Kritieke gegevens lopen geen gevaar, zelfs niet als deze in verkeerde han-
den terechtkomen. U kunt kiezen uit codering van bestanden/mappen of 
full disk voor Windows-werkstations.

De coderingstechnologie van Kaspersky Lab is niet afzonderlijk verkrijg-
baar en is alleen beschikbaar in de productniveaus die rechts staan 
aangegeven.

• Advanced 
• Total

Nee

Security for File 
Servers

De beveiliging van Windows-, Netware- en Linuxfileservers is een essenti-
eel onderdeel van elk effectief beveiligingsprogramma. 

De beveiliging van bestandsservers is inbegrepen in de productniveaus 
Select, Advanced en Total Security. Deze functie is ook afzonderlijk verkrijg-
baar als Targeted Security-oplossing.

• Select 
• Advanced 
• Total

Ja

System Provisio-
ning

Voor het maken van images van het besturingssysteem en de software. De 
images kunnen vervolgens worden geïmplementeerd en op een centrale plek 
voor gebruikers worden opgeslagen. De images kunnen ook snel worden ge-
kloond of bijgewerkt, hetgeen de beheerder veel kostbare tijd kan besparen.

Deze functie is een component van Kaspersky Systems Management. De 
functie maakt deel uit van de productniveaus Advanced en Total Security, 
maar is ook afzonderlijk verkrijgbaar als Targeted Security-oplossing.

• Advanced 
• Total

Ja



Functie Beschrijving In welk 
product is 
deze functie 
inbegrepen?

Beschik-
baar als 
Targeted 
Security-
oplossing?

Hardware 
and Software 
Inventories

Met deze functie beschikt de beheerder over waardevolle rapporten 
met gegevens over de hardware en software die op het netwerk 
in gebruik zijn. De rapportgegevens kunnen automatisch worden 
vergeleken met de gegevens van bekende kwetsbare plekken. 
Vervolgens kunnen er patches worden voorgesteld en eventueel met 
voorrang worden uitgevoerd.

Deze functie is een component van Kaspersky Systems Management. 
De functie maakt deel uit van de productniveaus Advanced en Total 
Security, maar is ook afzonderlijk verkrijgbaar als Targeted Security-
oplossing.

• Advanced 
• Total

Ja

License 
Management

Zorgt ervoor dat uw organisatie voldoet aan de eisen voor het gebruik van 
softwarelicenties. Met deze functie wordt het gebruik van de software en 
ook eventuele overtredingen van gebruikers bijgehouden. Bespaar geld 
door alleen te betalen voor licenties die daadwerkelijk in gebruik zijn. 

Deze functie is een component van Kaspersky Systems Management. 
De functie maakt deel uit van de productniveaus Advanced en Total 
Security, maar is ook afzonderlijk verkrijgbaar als Targeted Security-
oplossing.

• Advanced 
• Total

Ja

Security for Mail 
Server

Beveiliging voor Exchange-, Linux- of Lotus/Domino-mailservers. 
Deze functie zorgt ervoor dat het e-mailverkeer van aanvullende 
antimalware- en antispamtechnologie wordt voorzien. 

Security for Mail Server is inbegrepen in het Total Security-
productniveau, maar is ook afzonderlijk verkrijgbaar.  Er geldt een 
speciale stapelkorting bij aanschaf van deze optie in combinatie met 
een Select- of Advanced-product. Neem contact op met uw IT-partner 
voor meer informatie.

• Total Ja

Mobile Device 
Management/MDM

Een essentieel onderdeel voor elke organisatie met mobiele 
werknemers en bedrijven waar van werknemers wordt verwacht dat 
zij hun eigen apparatuur meebrengen. Dankzij MDM kunnen mobiele 
apparaten (smartphones en tablets) centraal, in een veilige omgeving 
worden geconfigureerd. Zo weet u zeker dat de bedrijfsgegevens op de 
desbetreffende apparaten met de juiste instellingen zijn beveiligd. Voor 
MDM is geen aparte beheerconsole nodig; de functie is te gebruiken via 
het Kaspersky Security Center.

MDM is alleen beschikbaar als component van Kaspersky Security 
for Mobile. Deze beveiligingsmethode bevat ook een agent voor 
de endpointbeveiliging van mobiele apparaten. De bundel wordt 
afzonderlijk verkocht als Kaspersky Security for Mobile. De bundel 
is ook inbegrepen in de productniveaus Select, Advanced en Total 
Security.

Voorbeelden van mobiele licenties: 
1) Een Select, Advanced of Total Business-licentie voor 100 

knooppunten bevat:

• Beveiliging voor 100 endpoint-knooppunten van willekeurig type (dit 
kunnen werkstations, bestandsservers of mobiele apparaten zijn)

• MDM voor maximaal 100 mobiele apparaten

2) Kaspersky Security for Mobile voor 100 knooppunten (als 
afzonderlijke Targeted Security-oplossing) bevat:

• Beveiligingsagent voor 100 mobiele apparaten
• MDM voor 100 mobiele apparaten

Aanvullende opmerkingen:

• MDM beheert zowel de configuratie als de beveiliging van 
apparaten met de agent voor mobiele applicaties.

• MDM beheert de configuratie alleen op apparaten die niet zijn 
voorzien van de agent voor mobiele endpoints.

• Er is geen endpoint-agent voor iOS-apparaten.

• Select
• Advanced
• Total

Ja



Functie Beschrijving In welk 
product is 
deze functie 
inbegrepen?

Beschik-
baar als 
Targeted 
Security-
oplossing?

Mobile  
Security Agent

Als mobiele werknemers hun smartphone en/of tablet kwijtraken, kunnen 
bedrijfsgegevens op straat komen te liggen. Dankzij opties zoals geco-
deerde containers, selectief/op afstand wissen, locatie bepalen met GPS 
Find en melding van jailbreaks zijn bedrijfsgegevens goed beveiligd. Via 
SMS, e-mail of tether kunnen de instellingen naar het apparaat worden 
gestuurd.

Mobile Security Agent is alleen beschikbaar als component van Kaspers-
ky Security for Mobile, waar ook MDM deel van uitmaakt. De bundel wordt 
afzonderlijk verkocht als Kaspersky Security for Mobile. De bundel is ook 
inbegrepen in de productniveaus Select, Advanced en Total Security.

Zie Mobile Device Management/MDM (Beheer van mobiele apparaten) 
voor voorbeelden van licenties en aanvullende opmerkingen.

• Select 
• Advanced 
• Total

Ja

Network Access 
Control

Met deze functie wordt de toegang tot gegevens en de netwerkbeleids-
regels voor de apparatuur van zowel gasten als werknemers beheerd. 
Inclusief een met een wachtwoord beveiligd captive portal waarmee de 
toegangsprocedure voor gasten kan worden geautomatiseerd. Dit kan 
de beheerder veel tijd besparen. Network Admission Control kan worden 
geopend via het Kaspersky Security Center.

Deze functie is een component van Kaspersky Systems Management. De 
functie maakt deel uit van de productniveaus Advanced en Total Security, 
maar is ook afzonderlijk verkrijgbaar als Targeted Security-oplossing.

• Advanced 
• Total

Ja

Patch Management Op basis van real-time cloudrapporten van kwetsbare plekken in de 
software en de hardware detecteert Kaspersky Lab welke patches voor 
het netwerk vereist zijn en welke als eerste moeten worden geïmplemen-
teerd.

Deze functie is een component van Kaspersky Systems Management. De 
functie maakt deel uit van de productniveaus Advanced en Total Security, 
maar is ook afzonderlijk verkrijgbaar als Targeted Security-oplossing.

• Advanced 
• Total

Ja

Security for Storage Kaspersky Security for Storage (inclusief EMC Celerra) bevat antimalware 
om geïnfecteerde bestanden op netwerken te detecteren en te verwijde-
ren.

• Kaspersky 
Anti-virus for 
Storage

Uitsluitend

Systems 
Management

Verscheidene krachtige en handige tools voor het optimaliseren van de 
IT-processen. Kaspersky Systems Management bevat:

• System Provisioning 
• Remote Software Installation 
• Remote Troubleshooting 
• License Management 
• Vulnerability Scanning 
• Patch Management 
• Network Access Control

Alle componenten zijn toegankelijk via de Kaspersky Security Center-
beheerconsole.

Kaspersky Systems Management maakt deel uit van de productniveaus 
Advanced en Total Security, maar is ook afzonderlijk verkrijgbaar als Tar-
geted Security-oplossing.

• Advanced 
• Total

Ja

Remote Software 
Installation

Beheerders kunnen door middel van pushtechnologie vanuit een centrale 
locatie nieuwe software of updates overdragen. Vervolgens kan de soft-
ware handmatig of volgens een vast schema worden geïnstalleerd. Om 
het netwerkverkeer te beperken kan op de verschillende externe locaties 
een vaste updater worden toegewezen.

Deze functie is een component van Kaspersky Systems Management. De 
functie maakt deel uit van de productniveaus Advanced en Total Security, 
maar is ook afzonderlijk verkrijgbaar als Targeted Security-oplossing.

• Advanced 
• Total

Ja



Functie Beschrijving In welk 
product is 
deze functie 
inbegrepen?

Beschik-
baar als 
Targeted 
Security-
oplossing?

Remote 
Troubleshooting

Als er zich problemen voordoen in het systeem van een gebruiker, kan 
de beheerder via het Kaspersky Security Center vanaf een externe 
locatie inloggen op de computer van de desbetreffende gebruiker om 
de problemen op te lossen.

Deze functie is een component van Kaspersky Systems Management. 
De functie maakt deel uit van de productniveaus Advanced en Total 
Security, maar is ook afzonderlijk verkrijgbaar als Targeted Security-
oplossing.

• Advanced 
• Total

Ja

Virtualization 
Security

Samen met VMware heeft Kaspersky de prijzenwinnende 
beveiligingssoftware zo aangepast dat deze naadloos in het vCloud 
Ecosystem Framework kan worden geïntegreerd. Het scannen 
op malware op virtuele apparaten is verplaatst naar een virtuele 
appliance. Hiervoor zijn aanzienlijk minder bronnen nodig en 
worden ‘antivirusstormen' en ‘hiaten bij inschakeling’ voorkomen. 
Beleidsregels kunnen via een enkele beheerconsole op zowel virtuele 
als fysieke apparaten worden toegepast. 

• Kaspersky 
Security for 
Virtualization

Uitsluitend

Vulnerability 
Scanning

Verborgen kwetsbaarheden in het netwerk worden opgespoord 
door eerst een hardware- en software-inventarisatie uit te voeren 
en vervolgens de resultaten te vergelijken met real-timegegevens 
die afkomstig zijn uit een groot aantal databases. Kaspersky Lab 
helpt de beheerder bij het prioriteren van dreigingen en draagt ook 
oplossingen aan, indien beschikbaar. 

Deze functie is een component van Kaspersky Systems Management. 
De functie maakt deel uit van de productniveaus Advanced en Total 
Security, maar is ook afzonderlijk verkrijgbaar als Targeted Security-
oplossing.

• Advanced 
• Total

Ja

Security for Internet 
Gateway

De Kaspersky Lab-beveiliging voor ISA/TMG, Proxy en Checkpoint 
vormt vaak de eerste verdedigingslinie in een gelaagde 
beveiligingsmethode. Superieure antimalwarescanmogelijkheden zijn 
op dit niveau van kritiek belang.  
Security for Internet Gateway maakt deel uit van productniveau Total 
Security, maar is ook afzonderlijk verkrijgbaar als Targeted Security-
oplossing. Er geldt een speciale stapelkorting bij aanschaf van deze 
optie in combinatie met een Select- of Advanced-product. Neem 
contact op met uw IT-partner voor meer informatie.

• Total Ja

Web Control Zorgt ervoor dat gebruikers veilig kunnen internetten binnen de 
grenzen van bepaalde regels. Kaspersky Lab Web Control bevat tools 
om het gebruik van internet bij te houden en aan banden te leggen 
op basis van URL's, categorieën, schema's en gebruikers. Dankzij de 
integratie met het Kaspersky Security Network kunnen geïnfecteerde 
URL's of onlangs gegenereerde niet-toegestane sites in real-time 
worden geïdentificeerd.

De Web Control-technologie is niet afzonderlijk verkrijgbaar en is 
alleen beschikbaar in de productniveaus die rechts staan vermeld.

• Select 
• Advanced 
• Total

Nee

Whitelist Kaspersky Lab maakt whitelisting eenvoudig, zelfs wanneer een 
Default Deny-beleid is geïmplementeerd. Dankzij de dynamische 
whitelist-technologie kunnen legitieme software-updates in real-time 
worden geïdentificeerd en geïntegreerd in uw beleid. De ingebouwde 
wizards begeleiden de beheerder door de setup van dit bijzonder 
effectieve beveiligingsmechanisme. 

De dynamische whitelist-technologie is geïntegreerd in de Application 
Control-module van de beheertechnologieën voor endpoints van 
Kaspersky. Deze functie is niet afzonderlijk verkrijgbaar en alleen 
beschikbaar in de producten/productniveaus die rechts staan vermeld.
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