
Kaspersky Security for File Server biedt kosteneffectieve bescherming voor servers met 
Microsoft® Windows®, Linux™, FreeBSD en Novell NetWare. Het bestaat uit één effectieve 
beveiligingsoplossing voor servernetwerken op basis van meerdere platformen die u tegen 
alle soorten schadelijke programma's beschermt.
U kunt erop vertrouwen dat Kaspersky Security for File Server uw systeem niet vertraagt 
of uw bedrijfsactiviteiten verstoort, ook niet bij een zware netwerkbelasting. Het product 
biedt uiterst betrouwbare prestaties en stabiliteit bij gebruik in de meest complexe IT-
infrastructuren en kan eenvoudig door beheerders worden geïmplementeerd en beheerd.

PRODUCTKENMERKEN

ONDERSTEUNING VOOR POPULAIRE SERVERPLATFORMEN
Bescherming voor bestandsservers waarop Windows®, Linux, Novell NetWare en FreeBSD worden uitgevoerd

HOGE PRESTATIES EN BETROUWBAARHEID
Dankzij een nieuwe anti-virusengine, geoptimaliseerde virusscantechnologie en de uitsluiting van vertrouwde processen 
uit scans biedt het product hogere prestaties en zijn er minder computerresources vereist voor anti-virusscans

UITSTEKENDE BEHEERFUNCTIONALITEIT EN KRACHTIGE RAPPORTAGE
Met de effectieve, gebruiksvriendelijke beheertools, informatie over de beschermingsstatus van servers, flexibele 
tijdsinstellingen voor scans en een uitgebreid rapportagesysteem kunt u de beveiliging van bestandsservers op 
efficiënte wijze beheren

ONDERSTEUNING VOOR COMPLEXE NETWERKINFRASTRUCTUREN
Het product beschermt terminalservers (Citrix®, Microsoft®) en clusterservers

ONDERSTEUNING VOOR GEVIRTUALISEERDE NETWERKINFRASTRUCTUUR
Het product ondersteunt Windows® Server 2008 R2 met bewezen Hyper-V-ondersteuning en is VMware Ready-
gecertificeerd, zodat u betrouwbare bescherming voor virtuele omgevingen ontvangt

NETWERKBESCHERMING VOOR MEERDERE SYSTEMEN
Het product biedt krachtige anti-malwarebescherming voor heterogene netwerken waarop tegelijkertijd meerdere 
besturingssystemen worden uitgevoerd, bijvoorbeeld Linux en Windows®

COMPATIBILITEIT MET OPLOSSINGEN VAN DERDEN
Ondersteuning voor speciale serversoftware, zoals back-up- en HSM-software, zodat de oplossing kan worden gebruikt 
op servers waarop verschillende toepassingen worden uitgevoerd, zonder dat er compatibiliteitsproblemen optreden

   KASPERSKY SECURITY 
FOR FILE SERVER

Betrouwbare bescherming voor gedeelde bestandsopslag is essentieel 
omdat één geïnfecteerd bestand op uw bedrijfsserver elke computer in uw 
netwerk kan besmetten. Adequate bescherming van de bestandsserver 
garandeert niet alleen dat uw belangrijke gegevens worden beschermd, 
maar voorkomt ook dat schadelijke programma's in back-upkopieën van 
bestanden terechtkomen, wat tot herhaling van malwarebesmettingen en 
soortgelijke incidenten zou kunnen leiden.

Betrouwbare bescherming voor 
intellectueel eigendom



VOORDELEN

•	 Bekroonde	anti-malware-engine
•	 Uitgebreide	bescherming	voor	heterogene	

ondernemingsomgevingen
•	 Voortdurend	voortreffelijke	detectiecijfers,	bevestigd	

door onafhankelijke testorganisaties
•	 Superieure	prestaties	bij	minimale	belasting	van	

resources
•	 Lagere	TCO	door	gecentraliseerd	en	eenvoudig	beheer
•	 Betrouwbare,	snelle	en	responsieve	wereldwijde	

ondersteuning van wereldklasse

BESCHERMDE KNOOPPUNTEN
•	 Microsoft	Windows®-servers
•	 Linux-	en	FreeBSD-servers
•	 Novell	NetWare-servers

PRODUCTKENMERKEN

•	 Bescherming	van	bestandsservers	waarop	de	laatste	
versies van Windows® (met inbegrip van Windows® 
Server 2008 R2), Linux (met inbegrip van Samba), 
FreeBSD (met inbegrip van Samba) en Novell NetWare 
worden uitgevoerd

•	 Verbeterde	proactieve	bescherming	tegen	nieuwe	
schadelijke programma's

•	 Geoptimaliseerde	belasting	van	systeemresources
•	 Bescherming	van	terminalservers	en	clusterservers
•	 Realtime	anti-virusbescherming
•	 On-demand	scans
•	 Flexibele	scaninstellingen
•	 Scans	van	kritieke	systeemgebieden
•	 Vertrouwde	zones	—	uitsluitingen	voor	vertrouwde	

processen en mappen
•	 Back-upopslag	van	gegevens	voordat	deze	worden	

gedesinfecteerd of verwijderd
•	 Schaalbaarheid	en	hoge	fouttolerantie
•	 Ondersteuning	voor	HSM-systemen	(Hierarchical	

Storage Management)
•	 Ondersteuning	voor	NSS-bestandssysteem
•	 VMware	Ready

BEHEER

•	 Gecentraliseerde	installatie	en	updates	en	
gecentraliseerd beheer

•	 Keuze	uit	diverse	installatie-	en	beheermethoden
•	 Flexibele	scenario's	voor	scans	en	afhandeling	van	

incidenten
•	 Meldingssysteem	voor	productstatus
•	 Uitgebreide	rapporten	van	netwerkbeschermingsstatus

Verkoopinformatie

Kaspersky Security for File Server is beschikbaar 
in deze productniveaus van Kaspersky Endpoint 
Security for Business:

•	Endpoint	Security	for	Business,	Select
•	Endpoint	Security	for	Business,	Advanced

•	Total	Security	for	Business

Kaspersky Security for File Server kan ook 
afzonderlijk worden aangeschaft. Neem voor 
meer informatie en prijzen contact op met uw 
wederverkoper.

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