
Fornece barreira 
antivírus para farms do 
SharePoint:

Filtragem de conteúdo:

Altamente 
redimensionável:

•  MOTOR DE PESQUISA DE ELEVADO 
DESEMPENHO

•  GESTÃO CENTRALIZADA DE DEFINIÇÕES 
DE SEGURANÇA

•  MONITORIZAÇÃO DETALHADA

•  IMPEDE OS CARREGAMENTOS 
EXTERNOS INAPROPRIADOS

•  IMPÕE POLÍTICAS DE 
COMUNICAÇÃO INTERNAS

•  BLOQUEIA O ARMAZENAMENTO POR 
TIPO DE FICHEIRO OU POR CONTEÚDO 
DE TEXTO

•  BAIXO IMPACTO NOS RECURSOS DO 
SISTEMA

   KASPERSKY 
SECURITY FOR 
COLLABORATION

O SharePoint foi concebido para proporcionar colaboração, armazenamento 
de ficheiros e partilha de informações. Contudo, sem a tecnologia antivírus 
adequada, estaria a abrir a sua organização à propagação de malware a partir 
dessa plataforma de colaboração. O Kaspersky Security for Collaboration 
fornece protecção anti-malware premium e ajuda a impor políticas de 
comunicação interna e armazenamento introduzindo a filtragem de conteúdo 
adequada. A Kaspersky Lab tem a solução para os utilizadores poderem 
colaborar com confiança!

O Kaspersky Security for Collaboration fornece uma barreira anti-malware para 
proteger toda a farm de SharePoint contra carregamentos e transferências 
infectados. Mesmo com esta gama de protecção alargada, a carga de 
trabalho do administrador é optimizada a partir de um único painel de controlo 
administrativo.

FUNCIONALIDADES SUPERIORES:

Detecção anti-malware de classe mundial — Tecnologia de detecção 
inovadora concebida para identificar e bloquear malware de tentativas 
de carregamentos e transferências em tempo real.

Gestão centralizada de todos os servidores — As definições 
globais, concebidas para facilitar a utilização pelo utilizador, podem ser 
configuradas em todos os servidores protegidos a partir de um único 
painel de controlo.

Imposição das políticas de conteúdo — Impede que os utilizadores 
finais armazenem tipos específicos de ficheiros (por exemplo, música, 
vídeo, ficheiros executáveis) ou ficheiros com texto inapropriado.

Relatórios detalhados e flexíveis — Monitoriza políticas de segurança 
e estatísticas para uma análise detalhada do estado de segurança.  
Os relatórios podem ser entregues por e-mail em formato HTML.

Poderosas ferramentas administrativas — A integração com o Active 
Directory optimiza a configuração e a autenticação do utilizador. As 
notificações flexíveis, os registos detalhados e a cópia de segurança 
de ficheiros modificados permitem uma resposta rápida a quaisquer 
violações ou problemas de segurança.



REQUISITOS GERAIS DO KASPERSKY SECURITY FOR 
COLLABORATION:

SharePoint Server 2007 x86/x64 com o service pack mais 
recente
SharePoint Server 2010 com o service pack mais recente

Windows 2003 x86/x64 com o service pack mais 
recente
Windows 2003 R2 x86/x64 com o service pack mais 
recente
Windows 2008 x86/x64 com o service pack mais 
recente
Windows 2008 R2 com o service pack mais recente

REQUISITOS DA CONSOLA DE ADMINISTRAÇÃO DO 
KASPERSKY SECURITY CENTER:

REQUISITOS DE UTILIZAÇÃO:
Windows Server
•x32/x64 2003 Standard SP2
•x32/x64 2003 R2 Standard SP2 e superior
•x64 Enterprise SP2 e superior
•x32/x64 2008 Standard/Enterprise SP2 e superior

Small Business Server 2008
(x64 Standard/Premium)

HARDWARE
2,0 GHz ou superior
1 GB de RAM
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ALGUMAS CARACTERÍSTICAS NÃO ESTÃO DISPONÍVEIS 
EM TODAS AS PLATAFORMAS.   
Para mais informações, visite www.kaspersky.pt
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