
Uma única consola 
de controlo, capaz de 
gerir todos os aspectos 
de segurança do seu 
ambiente de TI:

• ANTI-MALWARE
• FIREWALL
• PROTECÇÃO ASSISTIDA POR CLOUD 
• CONTROLO DE APLICAÇÕES
• LISTAS BRANCAS PARA APLICAÇÕES
• CONTROLO DA WEB
• CONTROLO DE DISPOSITIVOS
• PROTECÇÃO DE SERVIDORES DE 

FICHEIROS
• MOBILE DEVICE MANAGEMENT
• MOBILE ENDPOINT SECURITY
• ENCRIPTAÇÃO
• CONFIGURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO 

DE SISTEMAS
• ANÁLISE AVANÇADA DE 

VULNERABILIDADES
• GESTÃO DE PATCHES
• SEGURANÇA DE SISTEMAS VIRTUAIS
• NETWORK ADMISSION CONTROL

EXPANSÍVEL 

À medida que os seus requisitos de segurança evoluem, podem ser desbloqueadas novas 
funcionalidades e ferramentas no Kaspersky Security Center para melhorar a sua segurança 
e eficiência de TI. Cada gama oferece mais funcionalidades para todas as organizações de 
qualquer dimensão.

ABRANGENTE

Consoante a gama que escolher para implementação, o Kaspersky Security Center inclui:
• Configuração e implementação de anti-malware de terminais
• Definições de políticas centralizadas para aplicações, utilização da Web e dispositivos ligados
• Configuração e implementação de encriptação
• Ferramentas de utilização e conformidade de software licenciadas
• Mobile Device Management para a configuração da segurança de dispositivos móveis
• Aprovisionamento de estações de trabalho, criação de imagens, armazenamento e gestão
• Análise de vulnerabilidades de hardware e software e gestão avançada de patches
• Suporte para segurança de dispositivos móveis, físicos e virtuais
• Network Admission Control para permitir a utilização de políticas de utilizadores convidados

EM SINERGIA

As nossas soluções empresarias formam uma plataforma de segurança. Ou seja, o Kaspersky 
Security Center e todos os módulos e ferramentas de segurança da Kaspersky Lab foram 
desenvolvidos internamente e não adquiridos a partir de outras empresas. Os mesmos 
programadores que trabalham a partir da mesma base de códigos desenvolveram tecnologias 
que comunicam e trabalham entre si. Obtém estabilidade, políticas integradas, criação de 
relatórios úteis e ferramentas intuitivas.

• Interface de utilizador extremamente 
intuitiva — informações claras e realistas na 
linha directa de visão do seu administrador.

• Suporte de ambiente virtualizado — 
reconhece máquinas virtuais na estrutura da 
administração empresarial e facilita o equilíbrio 
de cargas durante operações intensivas, 
evitando os ataques de antivírus que atrasam o 
desempenho.

• Interface da Web — monitoriza remotamente 
o estado e os relatórios de protecção em 
eventos importantes a partir de uma interface 
flexível e acessível.

• Suporte de ambiente misto — suporte 
inigualável para sistemas operativos e 
plataformas de virtualização, incluindo 
Windows, Netware, Linux, Mac, Android, 
Blackberry, Symbian e Windows Mobile.

• Políticas predefinidas — siga as melhores 
práticas com as políticas pré-configuradas da 
Kaspersky ou crie as suas próprias.

• Políticas móveis automatizadas — defina 
e aplique automaticamente políticas quando 
os dispositivos saem da rede empresarial. 
Ideal para a protecção de colaboradores hiper 
móveis.

• Suporte escalável — independentemente do 
tamanho da sua infra-estrutura, o Kaspersky 
Security Center oferece ferramentas de 
configuração, implementação e gestão, opções 
de políticas flexíveis e uma potente criação de 
relatórios para satisfazer as suas necessidades.

• Apoio ao escritório remoto — Crie um 
servidor de administração "virtual" separado e 
disponha de um agente de actualização local em 
cada escritório. Isto melhora a sua segurança e 
reduz os requisitos de largura de banda interna 
do escritório.

  KASPERSKY 
ENDPOINT SECURITY 
FOR BUSINESS
Security Center
A potente consola administrativa que une todos os aspectos de protecção 
dos terminais, servidores de ficheiros e infra-estruturas virtuais da 
Kaspersky Lab numa "janela única". 



Como adquirir

O Kaspersky Security Center está incluído como 
um componente de cada uma das gamas ricas 
em funcionalidades das soluções empresariais da 
Kaspersky. Escolha a gama mais adequada para a 
sua empresa na tabela acima.

Para obter mais informações sobre o Kaspersky 
Security Center, contacte a Kaspersky ou o seu 
revendedor de segurança de TI.

QUAL É A GAMA DE SEGURANÇA EMPRESARIAL DA 
KASPERSKY MAIS INDICADA PARA SI?

PROBLEMAS DE CONTROLO DE POLÍTICAS?
As implementações do Kaspersky Endpoint Security for Business 
na gama Select incluem uma utilização fácil do controlo de 
aplicações, controlo de dispositivos e controlo da Web. 

PRECISA DE PROTEGER COLABORADORES MÓVEIS QUE 
UTILIZAM TABLETS E SMARTPHONES?
Começando com a gama Select, pode beneficiar do Mobile 
Device Management (MDM) e de uma aplicação de terminais 
para instalar nos seus dispositivos móveis Android, BlackBerry, 
Symbian e Windows.

PRECISA DE PROTEGER OS DADOS DE DISPOSITIVOS 
PERDIDOS OU ROUBADOS?
A gama Advanced do Kaspersky Endpoint Security for Business 
adiciona a segurança da encriptação. Opte entre a totalidade do 
disco ou apenas ao nível de ficheiros.

AS SUAS FERRAMENTAS DE TI SÃO DEMASIADO COMPLEXAS? 
Nas gamas Advanced e Total Security, beneficiará da 
simplicidade da gestão de sistemas que inclui ferramentas de 
configuração de PC e de aprovisionamento, combinadas com 
uma gestão avançada de patches, Network Admission Control e 
ferramentas de inventário e licenciamento.

PROCURA TRANQUILIDADE PARA TODA A REDE?
O Kaspersky Total Security for Business combina todas as 
funcionalidades de protecção de terminais, mais a segurança de 
correio, colaboração e gateway de Internet.

A SUA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DE TERMINAIS É DEMASIADO 
COMPLICADA?
Todas as funcionalidades de terminais da Kaspersky são geridas 
através do Kaspersky Security Center e escritas a partir da mesma 
base de códigos. Pode confiar na Kaspersky para simplificar a sua 
segurança.

Gama de produto
Funcionalidades de segurança  

de infra-estruturas e terminais da Kaspersky  
(cada gama é cumulativa) 

Funcionalidades de gestão  
incluídas nesta gama  
(cada gama é cumulativa)

CORE

• Anti-malware
• Firewall
• Protecção assistida por Cloud através do Kaspersky 

Security Network

• Kaspersky Security Center com funcionalidades 
de gestão anti-malware activadas

SELECT

Tudo o acima mencionado, mais:
• Controlo de aplicações
• Listas brancas para aplicações
• Controlo da Web
• Controlo de dispositivos
• Protecção de servidores de ficheiros
• Mobile Endpoint Security (para tablets e smartphones) 

Tudo o acima mencionado, mais:
• Mobile Device Management (MDM)

ADVANCED Tudo o acima mencionado, mais:
• Encriptação 

Tudo o acima mencionado, mais:
• Análise de vulnerabilidades e gestão de patches
• Ferramentas de utilização e conformidade de 

software licenciadas
• Configuração de sistemas e aprovisionamento
• Criação e armazenamento de imagens
• Inventário de hardware/software
• Network Admission Control
• Instalação de software e resolução de problemas 

de forma remota

KASPERSKY 
TOTAL SECURITY 
FOR BUSINESS

Tudo o acima mencionado, mais:
• Segurança de servidores de correio
• Protecção de gateway de Internet/Web
• Segurança para servidores de colaboração  

(incl. Protecção de servidores SharePoint)

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