
O Kaspersky Systems 
Management inclui:

• IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS 
OPERATIVOS

• INSTALAÇÃO E RESOLUÇÃO DE 
PROBLEMAS REMOTAMENTE

• SUPORTE PARA MICROSOFT WSUS E 
WAKE-ON-LAN

• APROVISIONAMENTO E CONTROLO DE 
LICENÇAS DE SOFTWARE

• INVENTÁRIOS DE HARDWARE E 
SOFTWARE

• ANÁLISE AVANÇADA DE 
VULNERABILIDADES

• GESTÃO DE PATCHES
• NETWORK ADMISSION CONTROL (NAC)

TUDO GERIDO CENTRALMENTE A 
PARTIR DE UMA ÚNICA CONSOLA 
INTUITIVA.

  KASPERSKY 
ENDPOINT SECURITY 
FOR BUSINESS
Gestão de sistemas
Eficiência de TI e maior segurança através de uma configuração centralizada 
e gestão de patches.

AS DIFERENTES FERRAMENTAS DE TI CRIAM 
COMPLEXIDADE – E A COMPLEXIDADE É O 
INIMIGO DA SEGURANÇA.
Apresentamos o Kaspersky Systems Management. Esta solução oferece um 
conjunto abrangente de potentes ferramentas de produtividade de TI escritas 
com o mesmo código e geridas a partir de uma única consola. A plataforma 
resultante oferece a simplicidade e a automatização pretendida – além da 
segurança e do controlo de que necessita.

Evite a duplicação
Elimine a duplicação de esforços envolvidos na configuração de sistemas 
individuais para os utilizadores novos e existentes. Utilizando tecnologia 
de aprovisionamento de sistemas, as imagens de disco podem ser criadas, 
geridas e implementadas a partir de um local central. 

Melhore a segurança
Os administradores referem que, muitas vezes, passam os seus dias a 
garantir que os patches estão actualizados. A Kaspersky ajuda a remover a 
complexidade ao identificar as vulnerabilidades que podem ser exploradas e 
as correcções que podem ser adiadas para depois das horas de trabalho. Esta 
atribuição de prioridades ajuda os administradores a planear o seu dia e a 
melhorar a sua postura de segurança. 

Trabalhe com eficiência
Os administradores podem instalar remotamente imagens, actualizações, 
patches e aplicações.  Se um utilizador tiver um problema, a equipa de TI pode 
iniciar sessão remotamente na máquina e resolver o problema do sistema. 
Isto significa que o administrador não perde tempo a passar de uma secretária 
para a outra nem gasta horas ao telefone sem qualquer produtividade.

Estas e outras funcionalidades fazem parte do Kaspersky Systems 
Management, a que é possível aceder através da consola de administração 
Kaspersky Security Center. Visto que não é necessária uma consola própria 
para cada ferramenta, os comandos são consistentes e intuitivos, não 
exigindo qualquer formação adicional. 

Para manter os seus dados protegidos e suportar as comunidades de utilizadores, os 
gestores de TI enfrentam tarefas exigentes. Infelizmente, cada tarefa exige, muitas vezes, 
uma aplicação ou ferramenta diferente de diferentes fornecedores. Os profissionais de TI 
referem que um dos maiores desafios consiste em trabalhar com ferramentas que nunca 
foram concebidas para interagir umas com as outras.



FUNCIONALIDADES DO KASPERSKY SYSTEMS 
MANAGEMENT:

APROVISIONAMENTO DE APLICAÇÕES E SISTEMA 
OPERATIVO 
Criação, armazenamento, clonagem e implementação 
simplificados de imagens de sistemas a partir de um 
único local. Garante que os sistemas são entregues ao 
utilizador sem problemas e com definições ideais de 
segurança. Esta ferramenta é indicada para a migração 
para o Microsoft Windows 8.

MANTENHA-SE A PAR DAS VULNERABILIDADES
Uma análise de hardware e software realizada apenas 
com um clique compara os resultados nas várias bases 
de dados de vulnerabilidades, para que possa atribuir 
prioridades quanto a vulnerabilidades que precisam de 
uma atenção imediata e outras que podem ser adiadas 
para depois das horas de trabalho.

INSTALAÇÃO DE SOFTWARE REMOTA E FLEXÍVEL
Minimize a carga de trabalho da rede utilizando 
implementações manuais ou agendadas.

AGENTES REMOTOS
Atribua uma estação de trabalho num escritório remoto 
ou sucursal como um agente de actualizações central. 
Poupe na largura de banda enviando uma actualização 
para um escritório remoto e utilizando a estação de 
trabalho local para distribuir a actualização nesse local.

SUPORTE PARA A TECNOLOGIA WAKE-ON-LAN
Para efeitos de implementação ou suporte após as horas 
de trabalho, o Kaspersky Systems Management pode 
activar uma estação de trabalho remotamente.

FERRAMENTAS DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Para resolver problemas, estabeleça ligação 
remotamente e em segurança a um sistema cliente 
através da mesma consola administrativa.

 

NETWORK ADMISSION CONTROL (NAC)
Com o Network Admission Control (NAC), pode 
criar uma política para "convidados" de rede. Os 
dispositivos convidados (incluindo dispositivos móveis) 
são reconhecidos automaticamente, sendo depois 
encaminhados para um portal empresarial onde as 
credenciais correctas lhes permitem utilizar os recursos 
que tenham sido aprovados por si.

SUPORTE PARA O MICROSOFT WINDOWS SERVER 
UPDATE SERVICES (WSUS)
O Kaspersky Systems Management sincroniza regulamente 
com os servidores os dados de actualizações e correcções 
disponíveis, incluindo o Microsoft Windows Update, 
transferindo-os através do Windows Update Services e 
distribuindo-os com eficiência.

INVENTÁRIOS DE HARDWARE E SOFTWARE
Os PC, discos rígidos e até os dispositivos amovíveis são 
detectados e colocados no inventário automaticamente. A 
introdução de um novo dispositivo activa o envio de uma 
notificação ao administrador. Esta funcionalidade permite 
ao administrador acompanhar o estado e a utilização de 
hardware na rede.

APROVISIONAMENTO E CONTROLO DE LICENÇAS
O Kaspersky Systems Management indica exactamente 
qual é o software que está a ser utilizado no seu ambiente. 
Isto permite-lhe ajustar os seus custos de licenciamento e 
identificar os utilizadores que não estão em conformidade. 
Quando a implementação é efectuada com as ferramentas 
de controlo de terminais da Kaspersky Lab, pode limitar 
a utilização apenas às aplicações e versões aprovadas e 
restringir o número de licenças em utilização.

Como adquirir

O Kaspersky Systems Management é um 
componente gerido do Kaspersky Security Center 
que está activado no seguinte:

• Endpoint Security for Business - Advanced

• Total Security for Business

O Kaspersky Systems Management também 
pode ser adquirido em separado. Consulte 
o seu revendedor para obter informações e 
preços.
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NEM TODAS AS FUNCIONALIDADES ESTÃO DISPONÍVEIS 
EM TODAS AS PLATAFORMAS. Para mais informações, 
visite www.kaspersky.com
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