
 

 

 

KASPERSKY ENDPOINT SECURITY 
COMO UM SERVIÇO GERENCIADO 

Abordagem voltada ao cliente com o Kaspersky Endpoint Security for Business - Basic 

 

Antimalware    Controles    Segurança       Servidores MDM 
                                        de dispositivos  
                                            móveis 

O KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS - BASIC OFERECE PROTEÇÃO 

EM VÁRIOS NÍVEIS CONTRA AMEAÇAS CONHECIDAS, DESCONHECIDAS E 

AVANÇADAS 

 

Com o respaldo da inteligência de ameaças mundialmente conhecida da Kaspersky Lab, o mecanismo antimalware líder do setor é 

combinado com avançados controles de aplicativos, da Web e de dispositivos e o suporte do único laboratório de listas brancas 

exclusivo do segmento para proteger as empresas de seus clientes do dinâmico ambiente de ameaças que temos hoje. 

O Kaspersky Endpoint Security for Business - BASIC é gerenciado remotamente por meio de um único painel intuitivo, o Kaspersky 

Security Center. 

LICENCIAMENTO MENSAL - FLEXÍVEL, EFICIENTE E DIRETO 

Nos atuais ambientes de TI, flexíveis e velozes, o número de licenças de segurança individuais necessárias pode variar muito no 

decorrer de um único ano. Alterações sazonais na equipe, escritórios para projetos temporários e a pressão global para expandir seus 

negócios em um mercado que muda constantemente fazem o licenciamento de curto prazo ser a melhor opção em termos 

econômicos. 

 

Pagamento por utilização 

Pague mensalmente apenas pelo 

número de licenças solicitadas e 

usadas durante o mês; quanto mais 

você vende, maior o desconto que 

recebe. 

 

Licenciamento flexível 

O número total de nós pode 

aumentar ou diminuir a qualquer 

momento, sem a necessidade de 

uma nova instalação ou de 

ativações adicionais. 

 

Faturamento mensal 

Pague apenas pelas licenças 

realmente usadas: ótimo para o fluxo 

de caixa e ideal para os modelos de 

orçamento mensal ou trimestral. 



 

 

 

 

MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS - BASIC 

As tecnologias de proteção em vários níveis da Kaspersky Lab são desenvolvidas internamente por pessoas apaixonadas pela 

segurança. O resultado, confirmado pelos testes independentes, é a solução de segurança mais avançada e eficiente do setor; não 

existe proteção melhor para sua empresa. 

RECURSOS: 

• Proteção contra ameaças conhecidas, desconhecidas e 

avançadas - sofisticadas tecnologias exclusivas identificam e 

eliminam as ameaças existentes e emergentes. 

• Proteção assistida na nuvem - usando as informações em 

tempo real da rede mundial Kaspersky Security Network. 

• Prevenção Automática contra Exploits - visa e identifica de 

maneira proativa ameaças desconhecidas e avançadas. 

• Inspetor do Sistema - oferece uma função de reversão 

exclusiva caso o sistema seja afetado. 

• Sistema de Prevenção de Invasões Baseado em Host (HIPS) 

com firewall pessoal - regras predefinidas para centenas dos 

aplicativos mais comuns reduzem o tempo necessário para a 

configuração do firewall. 

• Controle da Web — é possível criar políticas de navegação com 

categorias predefinidas ou personalizáveis como hora do dia, 

geografia e integração com o Active Directory, garantindo a 

supervisão abrangente e a eficiência administrativa. 

• Controle de Aplicativos com listas brancas dinâmicas – usando 

a reputação de arquivos em tempo real fornecida pela 

Kaspersky Security Network, os administradores de TI podem 

permitir, bloquear ou regulamentar os aplicativos, incluindo a 

operação de um cenário de listas brancas de 'Negação 

Padrão' em um ambiente ativo ou de teste. O Controle de 

Privilégios de Aplicativos e a Verificação de Vulnerabilidades 

monitoram os aplicativos e restringem os que têm 

comportamento suspeito. 

• Controle de Dispositivos - é possível definir, agendar e impor 

políticas de dados granulares que controlam a conexão de 

armazenamentos removíveis e outros dispositivos periféricos, 

usando máscaras para a implementação simultânea em vários 

dispositivos. 

• Kaspersky Security Center - um console de gerenciamento 

intuitivo e escalonável que oferece administração remota 

integrada em uma 'exibição única'. 

KASPERSKY SECURITY FOR MOBILE 

• Detecção de desbloqueio (rooting/jailbreak) e ativação do 

antirroubo 

• Conteinerização e limpeza seletiva ou completa 

• Gerenciamento de Dispositivos Móveis (MDM, Mobile 

Device Management) com implementação por conexão 

remota sem fio (OTA, Over the Air). 

Como comprar 

Para saber mais sobre as assinaturas do Kaspersky Endpoint Security for Business - BASIC, entre em contato com seu revendedor. 
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Mantém seus dados e dispositivos seguros, com visibilidade rápida e fácil, além do controle sobre os smartphones e tablets do seu 

ambiente, em um único console. 

RECURSOS INCLUÍDOS: 

• Proteção antimalware, antiphishing e antispam 

avançada em vários níveis 

• Proteção da Web em tempo real 

• Controle de aplicativos flexível 


