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Hazırlıksız bir işletmeye yapılan tek bir saldırı aşağıdakilerle sonuçlanabilir:
•  Fikri mülkiyet hakları dahil hassas işletme verilerinin kaybolması
•  Müşteriler ve çalışanlar hakkındaki gizli bilgilerin açığa çıkması
•  Çalışanların üretkenliğinin zarar görmesi ve bunun doğrudan sonucu olarak 

karlılığın etkilenmesi

Küçük ve orta ölçekli işletmeler daha büyük işletmelerin sahip olduğu kapsamlı BT 
ekiplerinin masraflarını karşılayamadığından, kurması ve çalıştırması kolay olan ve 
hatta şirket dışı danışmanlar tarafından uzaktan yönetilebilen güvenlik olanaklarına 
ihtiyaç duyarlar. 

Kaspersky Endpoint Security Cloud küçük ve orta ölçekli işletmelerin kendilerine 
özgü ihtiyaçlarını karşılayarak tüm Windows uç nokta ve dosya sunucuları ile 
Android ve iOS mobil cihazlarının korunmasına yardımcı olur. Sektör lideri koruma 
hızlı bir şekilde uygulamaya konur ve devreye alınır. Ek donanım satın almaya gerek 
yoktur. Ayrıca tüm güvenlik ayarları konum fark etmeksizin herhangi bir çevrimiçi 
cihaz üzerinden yönetilebilir.

EN ÇOK TEST EDILEN VE EN FAZLA ÖDÜL KAZANAN GÜVENLIK
Güvenlik teknolojilerimiz üst üste üç yıl en çok test edilen ve en fazla ödül 
kazanan teknolojiler oldu. Ürünlerimiz, çok çeşitli bağımsız testlerde diğer tüm 
tedarikçilerden daha fazla birincilik ödülü kazandı ve ilk 3 sırada hepsinden fazla 
yer aldı (ayrıntılı bilgi için bkz. http://www.kaspersky.com/tr/top3).

MERKEZI YÖNETIM, GÜVENLIĞI KOLAYLAŞTIRIR
Tüm Windows masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar, dosya sunucuları ile Android 
ve iOS mobil cihazlar üzerindeki güvenlik işlevlerinin tamamı merkezi yönetim 
konsolu üzerinden kurulabilir ve yönetilebilir. Konsolu kullanmak ve güvenliğinizi 
yönetmek için özel BT güvenliği becerilerine sahip olmanız gerekmez. Ayrıca, tüm 
uç noktalarınızda uygulayabileceğiniz güvenlik ilkelerini de kolayca tanımlamanız 
mümkündür.

ESNEK YÖNETIM OLANAĞI SUNAN BULUT TABANLI KONSOL
Kullanıma hazır bulut tabanlı konsol, yöneticilerin tüm uç noktaları için tüm koruma 
özelliklerini hemen her türlü çevrimiçi cihazdan kurmasına ve ayarlamasına olanak 
sağlar. BT güvenliği yönetiminizi şirket dışından bir tedarikçiye yaptırmayı tercih 
ederseniz bulut tabanlı konsol, şirket dışı danışmanların güvenliğinizi uzaktan 
kolayca yönetmesine olanak tanır. Konsol, bulut ortamında barındırıldığı için ek 
donanım satın almanız ya da bulundurmanız gerekmez ve ilk kurulumu son derece 
hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.

Sayıları ve türleri giderek artan aynı siber tehditlere karşı tüm işletmeler savunmasızdır; 
ancak bazı işletmeler diğerlerine göre daha hazırlıklıdır.

Siber suçlular kurumların ve çok uluslu şirketlerin BT güvenliğine büyük yatırımlar 
yaptığını bilir. Bu nedenle suçlular daha çok "yumuşak hedef" olarak gördükleri orta 
ölçekli işletmelere yönelik saldırılar gerçekleştirir.
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Özellikler

TÜM CIHAZLARINIZI 
KORUR

Ödüllü güvenlik teknolojileri Windows masaüstü ve 
dizüstü bilgisayarlar ile dosya sunucularını şifreleyiciler 
ve diğer fidye yazılım saldırıları da dahil olmak üzere 
bilinen ya da bilinmeyen BT tehditlerine karşı korur. 
Çoklu güvenlik katmanları dosyalar; e-posta ve Web 
için klasik, proaktif ve bulut destekli kötü amaçlı yazılım 
önleme olanağının yanı sıra güçlü Güvenlik Duvarı, Ağ 
Saldırısı Engelleyici ve Sistem İzleyici teknolojilerimizi 
içerir. Bu çözüm güvenlik uzmanlarımız tarafından 
geliştirilen varsayılan güvenlik ilkeleriyle birlikte gelir ve 
böylece tüm cihazlarınız anında koruma altına alınır.

https//: ...

TÜM CIHAZLARI VE INTERNETE 
ERIŞIMINI KONTROL EDER

Cihaz Kontrolü araçları, hangi cihazların kurumsal BT 
ağınıza erişebileceğini yönetmede kolaylık sağlar. Buna 
ek olarak, Web Kontrolü araçlarımız İnternet erişim 
ilkeleri oluşturmanızı ve İnternet kullanımını izlemenizi 
sağlar. Web sitelerinde veya site kategorilerinde 
kullanıcıların aktivitelerini yasaklamak, sınırlamak ya da 
bunlara izin vermek kolaydır.

MOBIL CIHAZLARIN YÖNETIMINI 
KOLAYLAŞTIRIR

Mobil cihaz yönetimi (MDM) işlevimiz uzaktan 
çalıştırılarak akıllı telefon ve tabletleri kurumsal ağınıza 
tanıtmayı, Wi-Fi ağı ve Bluetooth yapılandırması 
tanımlamayı, parola karmaşıklığını kontrol etmeyi, 
kamera kullanımını yönetmeyi ve diğer parametreleri 
düzenlemeyi kolaylaştıran özellikler içerir. iOS MDM 
sunucusu bulut ortamında otomatik olarak kullanıma 
alındığından iOS cihazlarınızı yönetmek için ek 
donanım gerekmez. 

MOBIL TEHDITLERE 
KARŞI KORUR

Gelişmiş mobil güvenlik teknolojileri; sayıları giderek 
artan şifreleyiciler ve diğer saldırılar dahil olmak 
üzere en son mobil tehditlere karşı Android ve iOS 
cihazlarınızı korur. Kimlik avı koruması gizli bilgilerinizi 
veya kimlik bilgilerinizi çalmaya çalışan web sitelerine 
karşı koruma sağlar. Rooting ve jailbreak olayları 
otomatik olarak algılanır ve güvenli olmayan cihazlar 
otomatik olarak engellenir. Android cihazlar için 
sunulan çağrı ve mesaj filtreleme özelliği, istenmeyen 
çağrı ve mesajları engellemenize yardımcı olur.

ÇALIŞMAYA HAZIRDIR VE KOLAYCA 
UYGULAMAYA KONUR

Tüm işlevler bulut ortamından yönetildiği için herhangi 
bir sunucuya yönetim konsolu indirmek gerekmez. 
Bunun yerine tek yapmanız gereken cloud.kaspersky.
com adresinde bulunan bulut tabanlı konsola erişmek 
ve güvenlik yazılımını bilgisayarlarınızda, dosya 
sunucularınızda ve mobil cihazlarınızda uygulamaya 
koymaktır.

KAYBOLAN CIHAZLARDA BILE HASSAS 
VERILERI KORUR

Bir mobil cihaz kaybolur veya çalınırsa uzaktan 
çalıştırılan güvenlik özellikleri kurumsal verileri 
korumanıza yardımcı olur. Yöneticiler kaybolan cihazı 
kilitleyebilir ve tüm verileri ya da sadece kurumsal 
verileri silebilirler.

Masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarda, dosya sunucularında ve mobil cihazlarda çalışan ücretsiz deneme
cloud.kaspersky.com adresini ziyaret edin ve Kaspersky Endpoint Security Cloud ürününün tam sürümünü 30 
gün ücretsiz deneyin. Deneme süresinin sonunda satın almayı seçmeniz halinde tek yapmanız gereken lisans 
ücretini ödemektir. Kaspersky Endpoint Security Cloud uç noktalarda zaten çalışıyor olduğundan kurulum için 
bir şey yapmanız gerekmez.

http://cloud.kaspersky.com/
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Satın alma

Lisanslama seçenekleri ve ücretler hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen 
Kaspersky Lab satıcınızla iletişime geçin.


