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A felhőalapú megközelítés azt jelenti, hogy a
felhasználók bármilyen eszközről biztonságosan
végezhetik munkájukat és együttműködhetnek
az online környezetben – függetlenül attól, hogy
a munkahelyen, otthonról, távoli irodákban vagy
terepen dolgoznak. 

A felhőalapú irányítási felületnek köszönhetően
bárhonnan és bármikor kezelheted a biztonsági
technológiát. Az árnyékinformatika
felderítésének és az MS Office 365 által biztosított
védelemnek köszönhetően a Kaspersky Endpoint
Security Cloud elősegíti a felhőalapú megoldások
biztonságos bevezetését. Nincs szükség
kiszolgálók beállítására és biztonsági irányelvek
konfigurálására, így a megoldás használata gyors
és egyszerű.

A felhasználók attól a pillanattól védelmet
élveznek, ahogy csatlakoznak az internethez. A
fokozottabb biztonság mellett azt is
tapasztalhatod, hogy a Kaspersky Endpoint
Security Cloud megoldással kevesebb időt kell az
informatikai biztonság kezelésével eltöltened,
felszabadulsz rengeteg feladat alól.

A Kaspersky Endpoint Security Cloud egyetlen átfogó megoldást kínál a
partnerek informatikai biztonsággal kapcsolatos összes igényére. Blokkolja
a zsarolóprogramokat, a fájl nélküli rosszindulatú programokat, a nulladik
napi támadásokat és egyéb felmerülő fenyegetéseket, így az ügyfél
koncentrálhat a cég egyéb fontos folyamataira.
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Egyetlen biztonsági megoldás az informatikai
biztonsággal kapcsolatos összes igényhez 

A Kaspersky mindent magában foglal, amire csak
a Windows asztali gépek és fájlkiszolgálók, a Mac
OS eszközök, az iOS és az Android rendszerű
mobiltelefonok vagy éppen a Microsoft Office 365
szolgáltatás védelmének biztosításához szükség
lehet.

A végpontvédelem telepítése távolról is
kényelmesen elvégezhető. Élvezd a biztonsági
szakemberek által előre kialakított azonnali
védelmet, a fenyegetések automatikus
megelőzését és a rosszindulatú tevékenységek
visszaállítását, amelyek együttesen jelentős
időmegtakarítást tesznek lehetővé Neked!

Helyfüggetlen védelem

Nem számít, hogy fizikailag hol található az
ügyfeled irodája, vagy hogy a felhasználók
honnan végzik a munkájukat, a felhőalapú konzol
segítségével mindannyiuk védelméről
gondoskodhatsz. A földrajzilag egymástól távol
lévő irodák és az asztaluknál dolgozó vagy úton
lévő, otthoni vagy terepmunkát végző dolgozók
védelmét a munkavégzéshez használt eszköztől
függetlenül biztosítható. A távoli titkosítás
engedélyezésével akkor is garantálhatod a
vállalati adatok biztonságát, ha az eszközök
elvesznek vagy ellopják őket. Minden az
ellenőrzésed alatt maradhat úgy is, hogy az
eszközök éppen nincsenek fizikailag szem előtt.

Mobilbiztonság és kezelés
felhasználói licencenként
két eszközre 

A vírusvédelem valós
időben nyújt védelmet a
fenyegetésekkel, vírusokkal
és egyéb rosszindulatú
alkalmazásokkal szemben. 

webvédelem
az

    A 
megakadályozz
a adathalász és a
rosszindulatú webhelyekhez 
való hozzáférést, és felügyeli 
a webhelyekhez való 
hozzáférést. 

          A jelszóvédelem arc- 
és ujjlenyomatfelismerést 
támogató képernyőfeloldó
jelszón keresztül teszi
biztonságossá az
eszközökhöz való
hozzáférést.

   Az alkalmazás- és 
funkciófelügyelet korlátozza 
a vállalati irányelveket 
tartalmazó alkalmazások 
helytelen használatát és a 
mobileszköz-funkciókat. 

          A lopás elleni védelem 
lehetővé teszi, hogy távolról is 
megtaláld vagy lezárj egy
ellopott vagy elvesztett
eszközt, megszólaltasd
annak riasztóját vagy
adatokat törölj róla

      A felügyelt eszközökhöz 
kínált hasznos funkciókkal a 
vállalkozások jobban tudják 
felügyelni iOS-eszközeiket 
iOS-eszközeiket.
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Vedd a kezedbe a felhő irányítását!

Bizonyára Te is tudod, hogy a felhasználók
fénysebességgel vezetnek be
„árnyékinformatikai” megoldásokat a
munkahelyen. Üzenetküldő
alkalmazásokban csevegnek egymással,
fájlokat osztanak meg saját felhőalapú
tárhelyük használatával, e-maileket
küldenek személyes fiókjaikból, és a
közösségi oldalakon múlatják az időt. Ismerd
meg az árnyékinformatikai megoldásokat és
tartsd ellenőrzés alatt az IT infrastruktúrát!
Korlátozd a hálózaton lévő, jóvá nem hagyott
felhőalapú szolgáltatásokat vagy konkrét
felhasználókat, és kerüld el az adatokkal való
visszaéléseket! Eközben a Microsoft Office
365 szolgáltatásban folyó együttműködés és
kommunikáció biztonságáról is
gondoskodhatsz – a Kaspersky Endpoint
Security Cloud már magában foglalja a
szolgáltatás összes fontosabb
alkalmazásának védelmét.

Felhőfelderítés

Csökkentsd a vállalati hálózaton
lévő ellenőrizetlen
felhőinformatikai szolgáltatások
számát, úgy mint: 

 Fájlmegosztás
 Webes e-mail
 Közösségi oldalak
 Üzenetküldő alkalmazások

Fedezd fel és tartsd ellenőrzés alatt az árnyékinformatikai megoldásokat!

Az elfoglalt informatikai rendszergazdák igényeire szabott webes felület



Biztonsági funkciókészlet

Felhőfelderítés

Két árkategória
az igényeidnek
megfelelő
megoldás
kiválasztásához

Védelem a fenyegetést
tartalmazó fájlokkal, weboldalakkal
és e-mailekkel szemben

Kaspersky
Endpoint
Security

Cloud

Kaspersky
Endpoint
Security

CloudPlus

Tűzfal

Hálózati támadások blokkolása

Sebezhetőség vizsgálata

Mobil védelem

Kezelhetőségi funkciókészlet

Felhőblokkolás

Védelem a Microsoft Office 365
számára

Internetfelügyelet

Eszközfelügyelet

Titkosításkezelés

Javítócsomagok kezelése
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