Hedefiniz ne olursa
olsun, işletmeniz için
doğru koruma
Tüm cihazları koruyun
• Windows ve Mac iş istasyonları
• Windows dosya sunucuları
• iOS ve Android akıllı telefonlar ve
tabletler
• Microsoft Office 365 ile güvenli iletişim
ve işbirliği

Şimdi EDR* özelliğine sahip

Sabit bir yere bağlı olmanın
yükünden kurtulun
• Barındırılan çözüm
• Web tarayıcısından yönetilir
• cloud.kaspersky.com adresinden daimi
erişim

Bulutun avantajlarının
keyfini çıkarın
•
•
•
•
•
•

Daha hızlı koruma
Finansal yatırım gerektirmez
'Uygulama yama günlerine' son.
Kaynaklarınızı yeniden dağıtın
Büyüdükçe ödeyin
Dış kaynak kullanımına uygun

Daha fazla bilgi için
cloud.kaspersky.com

* Endpoint Detection and Response önizleme modu 2021'e özel olarak, Endpoint Security
Cloud Plus kullanıcılarına tamamen ücretsizdir.

Kaspersky Endpoint Security Cloud, işletmenizin tüm BT güvenlik ihtiyaçları için tek bir
çözüm sağlar. Kaspersky fidye yazılımlarını, dosyasız kötü amaçlı yazılımları, sıfır gün
saldırılarını ve ortaya çıkan diğer tehditleri engellerken, siz de işletmenizin sorunsuz bir
şekilde yönetildiğinden emin olabilirsiniz.
Bulut tabanlı yaklaşımımız, kullanıcılarınızın herhangi bir cihazda güvenli bir
şekilde çalışabileceği ve çevrimiçi şekilde, işte veya evde, uzak ofislerden ve
sahada güvenle işbirliği yapabileceği anlamına gelir. Bulut tabanlı konsolumuz
sayesinde güvenliğinizi istediğiniz zaman, istediğiniz yerden yönetebilirsiniz.
Kaspersky Endpoint Security Cloud, Shadow IT Discovery ve MS Office 365
korumasıyla buluta güvenli geçişi destekler. Başlamak hızlı ve kolaydır. Sunucu
kurmanızı veya güvenlik ilkelerinizi yapılandırmanızı gerektirmez. Kullanıcılarınız
çevrimiçi oldukları andan itibaren koruma altındadır. Daha güvenli olmanın yanı
sıra, Kaspersky Endpoint Security Cloud BT güvenliğinizi yönetmek için daha
az zaman harcar, böylece siz de daha öncelikli görevlerinize odaklanabilirsiniz.

cloud.kaspersky.com
Sign up at
cloud.kaspersky.com
adresinden
kayıt olun

Her kullanıcı lisansında iki cihaz
için mobil güvenlik ve yönetim
• Antivirüs koruması, tehditlere,
virüslere ve diğer kötü amaçlı
uygulamalara karşı gerçek zamanlı
koruma sağlar.
• Web koruması, internet sitelerine
erişimi izler, kimlik avı ve kötü amaçlı
internet sitelerine erişimi engeller.
• Parola koruması, Face ID (Yüz tanıma)
ve Touch ID (Parmak izi taraması)
destekleyen ekran kilidi açma parolası
ile cihaz erişimi için koruma sağlar.
• Uygulama ve özellik kontrolü,
kurumsal politika uygulamalarının ve
mobil cihaz özelliklerinin uygunsuz
kullanımını sınırlar.
• Hırsızlık önleme özelliği, kaybolan
veya çalınan bir cihazınızı uzaktan
bulmanızı, kilitlemenizi, alarmını
çalıştırmanızı veya cihazdaki verileri
silmenizi sağlar.
• Gözetimli cihazlar için zengin
özellikler, işletmelere iOS cihazlarında
daha fazla kontrol olanağı sağlar.

Korunacak
cihazları
Add devices
to protect
ekleyin

Haftalık
olarak
Manage
weekly
for
(yaklaşık)1515mins
dakika
yönetin
(approx.)

Tüm BT güvenliği ihtiyaçlarınız için
tek bir güvenlik çözümü
Windows masaüstünü ve dosya sunucularını, Mac OS cihazlarını, iOS ve
Android mobil telefonları ve Microsoft Office 365'i bile koruyabilmek için
gereken tek çözümdür.
Kaspersky Endpoint Security Cloud hesabı açmak ve donanım ya da yazılım
ön hazırlığıyla uğraşmak yerine uç nokta aracılarını uzaktan dağıtmak çok
kolaydır. Zahmetsiz yanıt verebilmek ve zamandan tasarruf etmek için,
güvenlik uzmanlarımız tarafından geliştirilen önceden tanımlanmış ilkelerle
sağlanan anında korumanın yanında, otomatik tehdit önlemenin ve kötü amaçlı
faaliyetleri geri almanın keyfini sürün.

Endpoint Detection and Response
2021 önizlemesi
Endpoint Detection and Response gibi kurumsal düzeyde bir siber güvenlik
aracına zahmetsizce ve ücretsiz olarak erişebilme şansını kaçırmayın.
Değerlendirmeniz gereken tek şey Kaspersky Endpoint Security PLUS lisansı
EDR yaklaşımımız tehditleri tespit etmek, tüm kapsamlarını ve kökenlerini
ortaya çıkarmak için görünürlük, basit inceleme araçları ve yanıt seçenekleri
sunar ve tehditlere zamanında yanıt verilmesine yardımcı olur. Kolay ve iş
gücünden tasarrufu sağlayan kullanıcı deneyimi, BT ekibinin tespit edilen
nesnede kök neden analizi yaparak öldürme zinciri formatında detaylı bilgi
almasını sağlar.

Nerede olursanız olun, her yerde koruyun
Ofisiniz bugün nerede olursa olsun, kullanıcılarınız işlerini nerede yaparsa
yapsın, onları tamamen bulut tabanlı konsol sayesinde korumanız artık
mümkün. Ayrı yerlerdeki ofislerin, evlerinde veya sahada çalışan personelin
kullandıkları cihaz ne olursa olsun, masa başında veya hareket halindeyken
güvenliğini sağlayın.

Cloud Discovery
Aşağıdakiler gibi, kurumsal ağda kontrol
edilemeyen bulut hizmetlerinin sayısını
azaltın:
•
•
•
•
•

Dosya paylaşımı
Web e-postası
Sosyal ağlar
Mesajlaşma uygulamaları
Ve çok daha fazlası

Cihazınız kaybolsa veya çalınsa bile kurumsal verilerinizin güvende olacağından
emin olmak için uzaktan şifrelemeyi etkinleştirin. Zengin cihaz yönetim
becerileri, sizden uzaktaki mobil cihazların bile güvende ve kontrolünüz altında
kalmasını sağlar.

Bulutun kontrolü artık elinizde
Kullanıcılarınızın çalışırken ışık hızında "Gölge BT" oluşturacağından, mesajlaşma
uygulamalarında sohbet edeceğinden, kişisel bulut diskleriyle dosya
paylaşacağından, kişisel hesaplarından e-posta göndereceğinden ve sosyal
ağlarda zaman vakit öldüreceğinden eminiz. Gölge BT'nizin farkında olun
ve altyapınızın kontrolünü elinizde tutun, onaylanmamış bulut hizmetlerini
veya ağınızdaki belirli kullanıcıları kısıtlayın ve veri sızıntılarından kaçının. Aynı
zamanda Microsoft Office 365'te güvenli işbirliği ve iletişimini etkinleştirin.
Önemli Microsoft Office 365 uygulamaları için gereken tüm koruma Kaspersky
Endpoint Security Cloud'a dahildir1.

Gölge BT'yi keşfedin ve kontrol edin

Yoğun BT yöneticilerine yönelik tasarlanan web arayüzü

1 Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus'a Kaspersky Security for Microsoft Office 365 dahildir

İhtiyacınız olanı
seçebileceğiniz
iki fiyatlandırma
seviyesi

Kaspersky
Endpoint
Security Cloud

Kaspersky
Endpoint Security
Cloud Plus

GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ
Dosya, Web, E-Posta
Tehdit koruması
Güvenlik Duvarı
Ağ Saldırısı Engelleyici
Fidye yazılımlarını ve
güvenlik açıklarından
yararlanan yazılımları
önleme
Güvenlik açığı taraması
Mobil koruma
Cloud Discovery
YÖNETİLEBİLİRLİK ÖZELLİKLERİ
Bulut engelleme
Microsoft Office 365
koruması
Endpoint Detection and
Response

2021’de önizleme

Web kontrolü
Cihaz kontrolü
Şifreleme yönetimi
Yama yönetimi
Siber Tehdit Haberleri: securelist.com
BT Güvenliği Haberleri: business.kaspersky.com
KOBİ'ler için BT Güvenliği: kaspersky.com/business
Şirketler için BT Güvenliği: kaspersky.com/enterprise

kaspersky.com.tr
2020 AO Kaspersky Lab. Tüm hakları saklıdır. Tescilli
ticari markalar ve hizmet markaları,
ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

ÜCRETSİZ 30 günlük deneme sürümünüzü almak için:
cloud.kaspersky.com
Kaspersky Endpoint Security Cloud'u kullanmaya devam
etmek istiyorsanız yeniden uç nokta yazılımı dağıtımına
gerek yoktur; yalnızca lisans için ödeme yapmanız yeterli.

