
En säkerhetsmodell i flera lager börjar med det bästa skyddet mot skadlig programvara. 
Eftersom Kaspersky länge har varit känt som ledande inom identifiering och borttagning 
av skadlig programvara, finns det ingen bättre grund. Nivån Core i Kaspersky Endpoint 
Security for Business hanteras centralt i Kaspersky Security Center med stöd av det 
molnbaserade Kaspersky Security Network.

Molnbaserad via 
Kaspersky 
Security Network

Centralt hanterad av Kaspersky Security Centers 
administrativa konsol

Proaktiv motor för 
skydd mot skadlig 
programvara

BrandväggSignaturbaserad 
motor för skydd mot 
skadlig programvara

• Arbetsstation
• Bärbar dator

De skydds- och 
hanteringsfunktioner 
du behöver.

Kaspersky har utvecklat 
kraftfulla funktioner för 
företag som vi erbjuder i 
flera skyddsnivåer, men 
vi har gjort tekniken 
okomplicerad och tillräckligt 
enkel för alla företag oavsett 
storlek.

Vilken nivå är rätt för 
ditt företag?

• CORE
• SELECT
• ADVANCED
• TOTAL

FUNKTIONER SOM INGÅR:
• SKYDD MOT SKADLIG PROGRAMVARA
• BRANDVÄGG
• MOLNBASERAT SKYDD VIA KASPERSKY 

SECURITY NETWORK
• CENTRALISERAD HANTERING VIA 

KASPERSKY SECURITY CENTER

HUVUDFUNKTIONER:

KRAFTFULLT SKYDD MOT SKADLIG PROGRAMVARA FÖR KLIENTER
Kasperskys sökmotorer arbetar på flera nivåer i operativsystemet och tar effektivt bort 
skadlig programvara.

MOLNBASERAT SKYDD
Med det molnbaserade Kaspersky Security Network är användarna skyddade mot nya hot 
i realtid.

CENTRAL HANTERING
Administratörer kan ta bort befintlig antivirusprogramvara, konfigurera och driftsätta 
Kaspersky samt utföra rapportering – allt från samma konsol.

  KASPERSKY 
ENDPOINT SECURITY 
FOR BUSINESS
Core
Prisbelönt skydd mot skadlig programvara med centraliserad 
driftsättning, hantering och rapportering.



SKYDDSFUNKTIONER FÖR KLIENTER:

FREKVENTA UPPDATERINGAR OCH SIGNATURBASERAT 
SKYDD
Branschbeprövad, traditionell signaturbaserad metod för 
identifiering av hot från skadlig programvara.

BETEENDEANALYS UTFÖRD AV SYSTEM WATCHER
Ger ett förebyggande skydd mot hot som ännu inte har 
registrerats i signaturdatabaser.

VÄRDBASERAT SYSTEM FÖR INTRÅNGSSKYDD (HIPS) 
MED PERSONLIG BRANDVÄGG
Fördefinierade regler för hundratals av de vanligaste 
programmen minskar tiden för konfiguration av 
brandväggen.

MOLNBASERAT SKYDD
Kaspersky Security Network (KSN) svarar på misstänkta 
hot, mycket snabbare än traditionella skyddsmetoder. 
KSN:s svarstid för hot från skadlig programvara kan vara så 
kort som 0,02 sekunder!

BRETT PLATTFORMSSTÖD
Kaspersky erbjuder klientssäkerhet för Windows®, 
Macintosh® och Linux®, vilket gör det enklare för 
administratörer som hanterar olika nätverk.

CENTRALA HANTERINGSFUNKTIONER:

EN CENTRAL KONSOL
För fjärrhantering av alla företagets Kaspersky-skyddade 
klienter. 

INTUITIVT ANVÄNDARGRÄNSSNITT 
Tydlig, interagerbar information på en ren instrumentpanel 
ger administratörer möjlighet att visa skyddsstatus i realtid, 
ange regler, hantera system och få rapporter.

WEBBGRÄNSSNITT
Fjärrövervakar skyddsstatus och rapporterar om 
nyckelhändelser från ett tillgängligt gränssnitt.

SKALBART STÖD
Oavsett storleken på din infrastruktur erbjuder Kaspersky 
Security Center verktyg för driftsättning och hantering, 
flexibla regelalternativ och stabil rapportering för att uppfylla 
dina växande behov.

ALLA FUNKTIONER ÄR INTE TILLGÄNGLIGA PÅ ALLA 
PLATTFORMAR. Mer information finns på  
www.kaspersky.se

En hanteringskonsol
Från ett enda ”fönster” kan administratören visa och hantera hela säkerhetslösningen – såväl virtuella 
maskiner som fysiska och mobila enheter.

En säkerhetsplattform
Kaspersky Lab har utvecklat konsolen, säkerhetsmodulerna och verktygen i egen regi i stället för att köpa 
in dem från andra företag. Det innebär att samma programmerare utifrån samma kodbas har utvecklat 
kombinerbara tekniker som fungerar ihop. Resultatet är stabilitet, integrerade regler, praktisk rapportering 
och intuitiva verktyg.

En kostnad
Alla verktyg kommer från samma leverantör och levereras i en enda installation – så du behöver inte 
genomgå en ny budget- och motiveringsprocess för att få säkerhetsriskerna i linje med företagets mål.

BRANSCHENS ENDA VERKLIGA SÄKERHETSPLATTFORM.
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