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VILKEN NIVÅ ÄR RÄTT FÖR DITT FÖRETAG?

Befintliga Kaspersky-kunder gagnas direkt när de migrerar till den här nya uppsättningen med 
produkter och funktioner. Det finns flera olika alternativ, beroende på din befintliga Kaspersky-licens. 
I den här guiden får du hjälp med att avgöra vilken lösning som passar bäst för din miljö och för dina 
omständigheter. 

Om din licens är nära att gå ut kan du välja att:

• Tabell 1: Förnya – och uppgradera till nyare funktioner, starkare skydd och IT-optimering
• Tabell 2: Förnya – och behåll en likartad men förbättrad uppsättning funktioner jämfört med din 

aktuella Kaspersky-lösning

Vi på Kaspersky uppskattar våra kunder! Fråga din återförsäljare om särskilda rabatter när du ska 
förnya.

Om din licens inte är nära att gå ut finns det också alternativ!

• Tabell 3: Uppgradera - och upplev Kasperskys nya funktioner för skydd och IT-optimering
• Tabell 4: Uppgradera - till den nya klientsmotorn från Kaspersky, och behåll en likartad uppsättning 

funktioner

VI PRESENTERAR KASPERSKYS LICENSKAMPANJ SECURITY FOR 
BUSINESS.

TABELL 1: FÖRNYA OCH UPPGRADERA TILL UTÖKADE FUNKTIONER 
FÖR SÄKERHET OCH IT-EFFEKTIVISERING

Kasperskys senaste produkt för klienter har många nya funktioner. Dessutom har Kasperskys nya 
hanteringskonsol ett ännu mer intuitivt användargränssnitt med förbättrade menyer, som ger dig 
möjlighet att dra fördel av framtida förbättringar.

Bland de nya tillskotten i vår prisbelönta uppsättning av tekniker ingår följande:

• Kryptering – skyddar mot dataförlust när maskiner och borttagbara enheter tappas bort eller blir stulna
• Hantering av mobila enheter – säker konfigurering och driftsättning av mobila enheter
• Systems Management – optimize system rollouts and patch management
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Söker du något mer specifikt? Titta på de här lösningarna som kan passa för just dina behov:

• Security for File Server
• Kaspersky Security for Mobile
• Kaspersky Systems Management
• Kaspersky Security for Virtualization
• Kaspersky Anti-Virus for Storage
• Kaspersky Security for Collaboration
• Kaspersky Security for Mail
• Kaspersky Security for Internet Gateway

Aktuell Kaspersky-produkt*: Kombinera förnyelse med uppgradering 
till:

I förnyelsen ingår:

Kaspersky Work Space Security  
(erbjuds inte på alla marknader)

Kaspersky Endpoint Security for Business — 
SELECT

• Filserverfunktioner 
• MDM (Mobile Device Management)

Kaspersky Work Space Security 
Kaspersky Business Space Security 
Kaspersky Enterprise Space Security**

Kaspersky Endpoint Security for Business — 
ADVANCED

• Filserverfunktioner
• MDM (Mobile Device Management)
• Kryptering
• Systemhantering

Kaspersky Work Space Security
Kaspersky Business Space Security 
Kaspersky Enterprise Space Security 
Kaspersky Total Space Security

Kaspersky Total Security for Business • Filserverfunktioner
• MDM (Mobile Device Management)
• Kryptering
• Systemhantering
• Skydd för e-post, internetgateway och 

collaborationserver

* Med klienter som kör Kaspersky Endpoint Security 8 for Windows
**  Vid migrering till "Select" eller "Advanced" måste befintliga Enterprise Space-kunder lägga till Kaspersky Security for Mail för att få fortsatt skydd för 

e-postservern



DET ÄR ENKELT ATT UPPGRADERA TILL NYA FUNKTIONER INNAN LICENSEN FÖRNYAS!

Väntar du med att använda Kasperskys utökade skydd tills licensen förnyas kan din organisation 
utsättas för risker! Du kan uppgradera och lägga till funktioner redan idag.

1. Avgör vilka nya funktioner som du behöver.
• Besök konfigurationsverktyget på någon av adresserna www.kaspersky.com/business eller
• Se funktionslistan i den här guiden.
• Överväg alltid att gå över till en högre nivå i stället för att lägga till specifika lösningar. Det kan vara 

mer kostnadseffektivt.

2. Meddela din återförsäljare eller leverantör om att du vill slå samman de nya funktionerna och din 
befintliga Kaspersky-licens.
• Ange ditt befintliga licensnummer
• Kaspersky och återförsäljaren beräknar prisskillnaden, om det blir någon.

3. Skicka en inköpsorder på det nya beloppet till återförsäljaren

4. När din order har behandlats och godkänts kan du hämta och installera dina nya 
säkerhetsprodukter från Kaspersky.

5. Installera den nya licensen eller aktiveringskoden. Nu är du skyddad!

TABELL 2: FÖRNYA MED LIKVÄRDIGA FUNKTIONER TABELL 3: UPPGRADERA TILL NYA FUNKTIONER (ej förnyelse)

Aktuell Kaspersky-produkt*: Förnya och behålla likartade funktioner? 
Förnya med:

Vilka nya funktioner tillkommer?

Kaspersky Work Space Security
(erbjuds inte på alla marknader)

Kaspersky Endpoint Security for Business — 
SELECT

• Filserverfunktioner 
• MDM (Mobile Device Management)

Kaspersky Business Space Security Kaspersky Endpoint Security for Business — 
SELECT

• MDM (Mobile Device Management)

Kaspersky Enterprise Space Security** Kaspersky Endpoint Security for Business — 
SELECT

Plus
Kaspersky Security for Mail
Erbjuds till ett särskilt rabatterat pris när det 
säljs tillsammans med nivåerna Select eller 
Advanced! 
Kontakta återsäljaren för mer information.

• MDM (Mobile Device Management)

Kaspersky Total Space Security Kaspersky Endpoint Security for Business — 
SELECT

Plus
• Kaspersky Security for Mail
• Security for Internet Gateway
• Security for Collaboration
Bägge erbjuds till ett särskilt rabatterat pris 
när de säljs tillsammans med nivåerna Select 
eller Advanced!
Kontakta återsäljaren för mer information.

• MDM (Mobile Device Management)

* Med klienter som kör Kaspersky Endpoint Security 8 for Windows
**  Vid migrering till "Select" eller "Advanced" måste befintliga Enterprise Space-kunder lägga till Kaspersky Security for Mail för att få fortsatt skydd för 

e-postservern

Aktuell Kaspersky-produkt*: Uppgradera till: Funktioner som ingår:

Kaspersky Work Space Security
(inte tillgängligt på alla marknader)

Kaspersky Endpoint Security for Business — 
SELECT

• Filserverfunktioner 
• MDM (Mobile Device Management)

Kaspersky Work Space Security 
Kaspersky Business Space Security
Kaspersky Enterprise Space Security**

Kaspersky Endpoint Security for Business — 
ADVANCED

• Filserverfunktioner 
• MDM (Mobile Device Management)
• Kryptering
• Systemhantering

Kaspersky Work Space Security
Kaspersky Business Space Security
Kaspersky Enterprise Space Security
Kaspersky Total Space Security

Kaspersky Total Security for Business • Filserverfunktioner 
• MDM (Mobile Device Management)
• Kryptering
• Systemhantering
• Skydd för e-post, gateway och 

collaborationserver

* Med klienter som kör Kaspersky Endpoint Security 8 for Windows
**  Vid migrering till "Select" eller "Advanced" måste befintliga Enterprise Space-kunder lägga till Kaspersky Security for Mail för att få fortsatt skydd för 

e-postservern

Söker du något mer specifikt? Titta på de här lösningarna som kan passa för just dina behov:

• Security for File Server
• Kaspersky Security for Mobile
• Kaspersky Systems Management
• Kaspersky Security for Virtualization
• Kaspersky Anti-Virus for Storage
• Kaspersky Security for Collaboration
• Kaspersky Security for Mail
• Kaspersky Security for Internet Gateway



Kaspersky rekommenderar att du uppgraderar till den senaste versionen av sökmotorn och 
hanteringskonsolen, även om det är lång tid kvar tills det är dags att förnya licensen.

Om vill lägga till en viss Kaspersky-teknik i din säkerhetsarsenal kan du hitta vilken Kaspersky-
lösning som innehåller funktionen i fråga i listan nedan.

TABELL 4: UPPGRADERA TILL EN NY KLIENTSMOTOR OCH 
KONTROLLPANEL, OCH BEHÅLL BEFINTLIGA FUNKTIONER (ej 
förnyelse).

SKAFFA NYA FUNKTIONER OCH TEKNIKER:

Aktuell Kaspersky-produkt Uppgradera till ett nytt program med likvärdiga funktioner.

Kaspersky Work Space Security
Kaspersky Business Space Security
Kaspersky Enterprise Space Security
Kaspersky Total Space Security

Giltiga licensnycklar eller aktiveringskoder för Kaspersky Open 
Space-produkter i klienterna och konsolerna fungerar även till 
Kaspersky Security for Business Core, Select, Advanced och Total 
Security. Endast de funktioner och program som har licensierats i 
Open Space visas eller går att använda.

Om du vill behålla de aktuella funktionerna behöver du inte köpa 
någon ny licens, så länge din befintliga licens för funktionerna i 
fråga är giltig.

Exempel:  Om din befintliga Open Space-installation omfattar 
filserverfunktioner så kommer de funktionerna också att 
aktiveras i det nya programmet med din befintliga licens.

• Kaspersky Security for File Server
• Kaspersky Security for Mobile
• Kaspersky Systems Management
• Kaspersky Security for Virtualization
• Kaspersky Security for Storage
• Kaspersky Security for Collaboration
• Kaspersky Security for Mail
• Kaspersky Security for Internet Gateway

Befintliga versioner av alla aktiva Targeted Solutions-lösningar 
fortsätter att fungera tills deras licenser går ut. Inga nya 
licensnycklar krävs under licensperioderna.

Funktion Beskrivning I vilka 
produkter 
ingår 
funktionen?

Finns den 
som en 
Targeted 
Solutions-
lösning?

Programkontroll Tillåt, neka eller begränsa åtgärderna för programmen som körs i din 
miljö.

Tekniken för programkontroll säljs inte separat, och finns endast 
tillgänglig i produkterna/nivåerna listade till höger.

• Select 
• Advanced 
• Total 

Nej

Molnbaserat 
skydd – Kaspersky 
Security Center

Kasperskys molnassisterade system för akut identifiering. Minskar 
sårbarhetstiden för dag noll-hot avsevärt. Den här tekniken ingår i många 
komponenter i Kaspersky Security för: 
• Arbetsstationer 
• Fil-, e-post- och collaborationservrar 
• Sårbarhetsskanning och patchar 
• Program- och webbkontroll

Alla Ej tillämpligt

Skydd för collabo-
rationfunktioner

Omfattande skydd för SharePoint-servrar. Security for Collaboration 
innehåller ett skydd mot skadlig programvara som skyddar hela 
SharePoint-installationen mot smittade överföringar och hämtningar. 
Tillåter dessutom policyefterlevnad per filtyp och textinnehåll.

Security for Collaboration ingår i nivån Total Security, men säljs även 
separat. När det säljs tillsammans med nivåerna Select eller Advanced, 
så tillämpas en särskild rabatt. Fråga återsäljaren om mer information.

• Total Ja

Enhetskontroll Skydda viktiga data och förbättra de anställdas produktivitet genom 
att begränsa ansluten kringutrustning. Ange policyer per enhetstyp, 
serienummer, tid på dagen och anslutningsbuss. 

Tekniken för enhetskontroll säljs inte separat, och finns endast 
tillgänglig i produkterna/nivåerna listade till höger.

• Select 
• Advanced 
• Total

Nej

Kryptering Se till att viktiga data inte avslöjas, även om den hamnar i fel händer. 
Välj mellan kryptering av filer/mappar eller hela diskenheter för 
Windows-baserade arbetsstationer.

Kaspersky Labs datakrypteringsteknik säljs inte separat, och finns 
endast tillgänglig i produkterna/nivåerna listade till höger.

• Advanced 
• Total

Nej

Filserversäkerhet Skydd för Windows-, Netware- och Linux-filservrar är en 
nyckelkomponent i alla effektiva säkerhetsprogram. 

Filserverskyddet ingår i nivåerna Select, Advanced och Total Security. 
Det säljs även separat som en Targeted Solutions-lösning.

• Select 
• Advanced 
• Total

Ja

Systemdistribution Skapa, driftsätt och lagra avbilder av operativsystem och programvara 
åt dina användare på en central plats. Avbilderna kan dessutom 
klonas eller uppdateras snabbt, vilket sparar dyrbar arbetstid för 
administratörer.

Den här funktionen är en komponent i Kaspersky Systems 
Management, som ingår i nivåerna Advanced och Total Security, men 
säljs även separat som en Targeted Solutions-lösning.

• Advanced 
• Total

Ja



Funktion Beskrivning I vilka 
produkter 
ingår 
funktionen?

Finns den 
som en 
Targeted 
Solutions-
lösning?

Inventeringar av 
maskinvara och 
programvara

En funktion som ger administratören värdefulla rapporter med listor 
över vilka maskin- och programvaran som används i nätverket. 
Rapporterna kan jämföras automatiskt med kända sårbarheter som 
riskerar att utnyttjas, och patchar kan föreslås och prioriteras.

Den här funktionen är en komponent i Kaspersky Systems 
Management, som ingår i nivåerna Advanced och Total Security, men 
säljs även separat som en Targeted Solutions-lösning.

• Advanced 
• Total

Ja

Licenshantering Säkerställ organisationens efterlevnad rörande användning av 
programvarulicenser. Spåra användning och rapportera överträdelser 
och användare med bristande efterlevnad. Spara pengar genom att bara 
betala för de licenser som faktiskt används. 

Den här funktionen är en komponent i Kaspersky Systems 
Management, som ingår i nivåerna Advanced och Total Security, men 
säljs även separat som en Targeted Solutions-lösning.

• Advanced 
• Total

Ja

Säkerhet för 
e-postserver

Skydd för Exchange-, Linux- eller Lotus/Domino-e-postservrar. 
E-postfunktionerna har utökats med teknik för skydd mot skadlig 
programvara och skräppost. 

Security for Mail ingår i nivån Total Security, men säljs även separat. 
När det säljs tillsammans med nivåerna Select eller Advanced, så 
tillämpas en särskild rabatt. Fråga återsäljaren om mer information.

• Total Ja

MDM (Mobile Device 
Management)

Ett måste för alla organisationer med rörliga anställda - eller företag 
som tillåter att de anställda använder egna privata enheter. MDM 
tillåter centraliserad och säker konfigurering av mobila enheter 
(smarta telefoner och surfplattor) för att säkerställa att företagsdata 
på enheterna i fråga skyddas med lämpliga inställningar. MDM kräver 
ingen egen administrationskonsol, utan går att komma åt via Kaspersky 
Security Center.

MDM är endast tillgängligt som en komponent i Kaspersky Security for 
Mobile, som även innehåller en klientssäkerhetsagent för de aktuella 
enheterna. Paketet säljs separat som Kaspersky Security for Mobile, 
eller ingår i nivåerna Select, Advanced och Total.

Exempel på mobila licenser: 
1) I en licens för Select, Advanced eller Total Business för 100 noder 

ingår följande:

• Säkerhet för 100 klientsnoder, oavsett typ (antingen 
arbetsstationer, filservrar eller mobila enheter)

• MDM för upp till 100 mobila enheter.

2) I 100 noder för Kaspersky Security for Mobile (som separat 
Targeted Solutions-lösning) ingår följande:

• Säkerhetsagent för 100 mobila enheter
• MDM för 100 mobila enheter

Kommentarer:

• MDM hanterar både konfiguration och säkerhet för enheterna 
som använder programmet för mobil agent.

• MDM hanterar endast konfiguration för enheter som saknar 
programmet för mobil klientsagent.

• Det finns ingen klientsagent för iOS-enheter.

• Select
• Advanced
• Total

Ja

Funktion Beskrivning I vilka 
produkter 
ingår 
funktionen?

Finns den 
som en 
Targeted 
Solutions-
lösning?

Mobil 
säkerhetsagent
(en säkerhetsagent 
som installeras på 
smarta telefoner 
och surfplattor)

Rörlig personal med smarta telefoner eller surfplattor riskerar att 
sprida företagsdata om de tappar bort sina enheter. Krypterade 
behållare, selektiv fjärrensning, GPS-spårning och meddelanden om 
modifiering håller dina företagsdata säkra. Inställningar kan skickas 
till enheten via SMS, e-post eller koppling.

Den mobila agenten finns endast tillgänglig som komponent för 
Kaspersky Security for Mobile, som även innehåller MDM. Paketet 
säljs separat som Kaspersky Security for Mobile, eller ingår i nivåerna 
Select, Advanced och Total.

Det finns licensieringsexempel och kommentarer i avsnittet MDM 
(Mobile Device Management) ovan.

• Select 
• Advanced 
• Total

Ja

Kontroll av 
nätverksåtkomst

Hantera åtkomst till data och nätverkspolicyer för både gästers och de 
anställdas enheter. Innehåller en lösenordsskyddad "captive portal" 
som automatiserar åtkomsttilldelning för besökare, vilket sparar tid 
för administratören. Kontroll av nätverksåtkomst kan öppnas från 
Kaspersky Security Center.

Den här funktionen är en komponent i Kaspersky Systems 
Management, som ingår i nivåerna Advanced och Total Security, men 
säljs även separat som en Targeted Solutions-lösning.

• Advanced 
• Total

Ja

Hantering av 
patchar

Med hjälp av realtidsrapporter från molnet om sårbarheter i program- 
och maskinvara kommer Kaspersky Lab att identifiera och prioritera 
de patchar som behövs i hela ditt nätverk

Den här funktionen är en komponent i Kaspersky Systems 
Management, som ingår i nivåerna Advanced och Total Security, men 
säljs även separat som en Targeted Solutions-lösning.

• Advanced 
• Total

Ja

Lagringsskydd Kaspersky Security for Storage (med EMC Celerra) har ett skydd 
mot skadlig programvara som gör att smittade filer som delas på 
nätverken kan upptäckas och tas bort.

• Kaspersky 
Anti-virus for 
Storage

Enbart

Systemhantering Ett antal kraftfulla och användbara verktyg för optimering av  
IT-processer. Kaspersky Systems Management innehåller:

• Systemdistribution 
• Fjärrstyrd programvaruinstallation 
• Fjärrstyrd felsökning 
• Licenshantering 
• Sårbarhetsgenomsökning 
• Hantering av patchar 
• Kontroll av nätverksåtkomst

Åtkomst till alla komponenter sker via administrationskonsolen i 
Kaspersky Security Center.

Kaspersky Systems Management ingår i nivåerna Advanced och Total 
Security, men finns även tillgängligt separat som en Targeted Solutions-
lösning.

• Advanced 
• Total

Ja

Fjärrstyrd program-
varuinstallation

Från en central plats kan administratörerna distribuera och 
installera ny programvara eller uppdateringar, antingen manuellt 
eller schemalagt. Fjärranslutna kontor kan använda en lokal 
uppdateringsenhet för att minska nätverkstrafiken.

Den här funktionen är en komponent i Kaspersky Systems 
Management, som ingår i nivåerna Advanced och Total Security, men 
säljs även separat som en Targeted Solutions-lösning.

• Advanced 
• Total

Ja



Funktion Beskrivning I vilka 
produkter 
ingår 
funktionen?

Finns den 
som en 
Targeted 
Solutions-
lösning?

Fjärrstyrd 
felsökning

När en användare får problem med systemet kan administratörerna 
använda Kaspersky Security Center för att logga in på användarens 
dator via fjärranslutning och utföra felsökningsåtgärder.

Den här funktionen är en komponent i Kaspersky Systems 
Management, som ingår i nivåerna Advanced och Total Security, men 
säljs även separat som en Targeted Solutions-lösning.

• Advanced 
• Total

Ja

Virtualiserings-
säkerhet

I collaboration med VMware har vi på Kaspersky anpassat vår 
prisbelönta säkerhetsprogramvara så att den kan köras inom vCloud 
Ecosystem Framework. Sökning efter skadlig programvara på virtuella 
maskiner utförs med virtuell utrustning. Det frigör mycket resurser, 
och gör att man slipper antivirusstormar och klientfördröjningar. Med 
den gemensamma hanteringskonsolen kan policyer tillämpas på 
såväl virtuella som fysiska maskiner. 

• Kaspersky 
Security for 
Virtualization

Enbart

Sårbarhetsgenom-
sökning

Upptäck dolda sårbarheter i hela nätverket genom att först köra 
en inventering av maskin- och programvaran, och sedan jämföra 
resultaten med realtidsdata från en mängd olika databaser. 
Kaspersky Lab hjälper administratören genom att prioritera hot och 
rekommendera eventuella tillgängliga lösningar. 

Den här funktionen är en komponent i Kaspersky Systems 
Management, som ingår i nivåerna Advanced och Total Security, men 
säljs även separat som en Targeted Solutions-lösning.

• Advanced 
• Total

Ja

Säkerhet för webb/
internetgateway

Kaspersky Labs skydd för ISA/TMG, Proxy och Checkpoint utgör 
ofta den första försvarsmuren i säkerhetslösningar som består av 
flera lager. Kraftfull teknik för sökning efter skadlig programvara är 
avgörande på den här nivån.  
Skydd för internetgateway ingår i nivån Total Security, men finns även 
tillgängligt separat som en Targeted Solutions-lösning. När det säljs 
tillsammans med nivåerna Select eller Advanced, så tillämpas en 
särskild rabatt. Fråga återsäljaren om mer information.

• Total Ja

Webbkontroll Ett säkert sätt att låta användarna surfa inom ramarna för policyn. 
Kaspersky Lab Web Control innehåller de verktyg du behöver för att 
kontrollera och begränsa surfning utifrån URL-adresser, kategorier, 
scheman eller användare. Om det integreras med Kaspersky Security 
Network kan smittade URL-adresser eller nyskapade otillåtna 
webbplatser identifieras i realtid.

Tekniken för webbkontroll säljs inte separat, och finns endast 
tillgänglig i produkterna/nivåerna listade till höger.

• Select 
• Advanced 
• Total

Nej

Vitlistning Kaspersky Lab gör vitlistning enkelt – till och med när man använder 
policyn Neka som standard. Med vår teknik Dynamic Whitelisting 
kommer programvaruuppdateringar att identifieras och läggas till 
i din policy i realtid. De inbyggda guiderna leder administratören 
genom installationsprocessen för den här mycket effektiva 
skyddsmekanismen. 

Tekniken Dynamic Whitelisting aktiveras i modulen för programkontroll i 
Kasperskys tekniker för klientskontroll. Den säljs inte separat, och finns 
endast tillgänglig i produkterna/nivåerna listade till höger.

• Select 
• Advanced 
• Total

Nej
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