
Este trabalho nunca foi fácil, mas, agora, o nível de complexidade na rede e nos dispositivos 
ligados parece estar fora de controlo. Há muita frustração devido à falta de recursos, à 
diminuição de orçamentos e aos utilizadores que levam ao extremo as suas políticas. Os 
dados, que antes estavam parados, migram agora por vários sistemas, smartphones e 
tablets e, muitas vezes, encontram-se em cafés, aviões e nos bancos de táxis. Além disso, 
os patches de aplicações destinados a combater vulnerabilidades tornaram-se um trabalho 
a tempo inteiro (isto é, se alguma vez souber que aplicações estão a ser utilizadas). Esta 
complexidade forçou algumas organizações a tomarem medidas de segurança.

Os administradores podem ver, controlar e proteger o seu ambiente de TI com o Kaspersky Endpoint 
Security for Business. As ferramentas e tecnologias estão equilibradas de um modo único em todas as 
gamas progressivas, para satisfazer as suas necessidades crescentes de segurança e TI. A Kaspersky pode 
simplificar o seu trabalho.

PRECISA DE UMA FORMA NOVA E DESCOMPLICADA DE LIDAR COM ESTAS MUDANÇAS E 
AMEAÇAS.

A Kaspersky oferece uma lista abrangente de tecnologias, que trabalham em conjunto a partir da mesma
base de códigos e que são assistidas pelo Kaspersky Security Network baseado em Cloud, para fornecer aos
clientes a protecção de classe mundial de que necessitam.

Em resumo, disponibilizamos a primeira plataforma de segurança da indústria, construída do zero, que facilita 
ao administrador a visualização, o controlo e a protecção do seu mundo.

Terminais Gestão Infra-estrutura

  ACERCA DO KASPERSKY 
ENDPOINT SECURITY FOR 
BUSINESS
Os profissionais de TI relembram-nos todos os dias de que o seu 
trabalho se torna cada vez mais difícil.
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KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS - CORE

Começando com base nas potentes e premiadas firewall e protecção anti-malware de estações de 
trabalho da Kaspersky, adicionámos o Kaspersky Security Center — a nossa consola de administração 
intuitiva. Esta é a solução indicada para os clientes que requerem apenas anti-malware.

KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS - SELECT

A segurança de estações de trabalho e servidores de ficheiros, as listas brancas e o controlo de 
aplicações, o controlo de dispositivos e o controlo da Web constituem a gama de protecção Select. 
Também está incluída uma solução de protecção móvel, constituída por um agente de segurança de 
terminais e pelo Gestão de Dispositivos Móveis (ou MDM). Se as suas necessidades incluírem a protecção 
de colaboradores móveis e a aplicação da política de TI, a gama SELECT é a mais indicada para si.

KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS - ADVANCED

Na gama ADVANCED, a Kaspersky adiciona protecção de dados sob a forma de encriptação da totalidade 
do disco ou apenas de ficheiros. O Kaspersky Systems Management é outra oferta nova e combina a 
segurança com a eficiência das TI. Este vasto conjunto de funcionalidades inclui ferramentas essenciais 
que permitem ao administrador:
• Criar imagens e implementar sistemas com o módulo de gestão de imagens.
•  Atribuir prioridade ao tratamento de vulnerabilidades de hardware e software com uma potente 

combinação de análise avançada de vulnerabilidades e gestão inteligente de patches.
• Acompanhar a utilização e conformidade das licenças com a gestão de licenças de software.
•  Definir políticas de acesso a infra-estruturas e dados para os utilizadores e convidados através do 

Cotrolo de admissão de rede.
•  Implementar e instalar remotamente actualizações e software novo para os utilizadores a partir da 

consola central.

KASPERSKY TOTAL SECURITY FOR BUSINESS

O nosso destaque, o Kaspersky Total Security for Business, combina todas as gamas anteriores e melhora 
ainda mais a sua postura de segurança através da protecção adicional de servidores Web, correio e 
colaboração. Esta é a solução perfeita para as organizações com requisitos de segurança abrangentes 
que exigem a melhor protecção para cada nível de rede.

QUAL É A GAMA INDICADA PARA SI?

NEM TODAS AS FUNCIONALIDADES ESTÃO DISPONÍVEIS 
EM TODAS AS PLATAFORMAS.  Para mais informações, 
visite www.kaspersky.pt
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