SOBRE O KASPERSKY
ENDPOINT SECURITY FOR
BUSINESS
Os profissionais de TI nos lembram todos os dias de que seu trabalho
está ficando cada vez mais difícil.
Esse sempre foi um trabalho duro, mas agora o nível de complexidade nas redes e nos
dispositivos conectados parece fora de controle. Muitas vezes há uma frustração em
relação à falta de recursos, orçamentos reduzidos e usuários que levam suas políticas ao
limite. Antigamente, os dados eram estáticos, mas agora migraram para vários sistemas,
smartphones e tablets, e frequentemente estão localizados em cafeterias, aviões e
esquecidos no banco de um táxi. E, obviamente, a correção de aplicativos para barrar
vulnerabilidades tornou-se uma tarefa de tempo integral (isto é, se você conseguir saber
realmente quais aplicativos estão sendo usados). Essa complexidade forçou algumas
organizações a fazer concessões em relação à segurança.
Você precisa de uma forma nova e descomplicada para dar conta dessas mudanças
e ameaças.
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Com o Kaspersky Endpoint Security for Business, os administradores podem ver, controlar e proteger seus ambientes de
TI. As ferramentas e tecnologias são distribuídas de maneira exclusiva em níveis progressivos para atender à evolução de
suas necessidades de segurança e TI. A Kaspersky pode tornar seu trabalho mais fácil.
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A Kaspersky apresenta uma lista abrangente de tecnologias — todas trabalhando juntas a partir da mesma
base de código e ainda assistidas em nuvem pela Kaspersky Security Network — para oferecer a nossos
clientes a proteção superior de que eles precisam.
Resumindo, estamos oferecendo a primeira Plataforma de Segurança do mercado, desenvolvida por nós do
início ao fim, e tornamos mais fácil para você ver, controlar e proteger seu universo.

Qual o nível certo para você?
KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS, CORE
Começando com a base da premiada e avançada proteção antimalware para estações de trabalho
e do firewall da Kaspersky, acrescentamos o Kaspersky Security Center, nosso intuitivo console de
administração. Para clientes que requerem apenas o antimalware, essa é a solução adequada.
KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS, SELECT
Segurança de Estações de Trabalho e Servidores de Arquivos, Listas Brancas de Aplicativos, Controle de
Dispositivos e Controle da Web formam a relação de proteção do nível Select. Também está incluída uma
solução para proteção de dispositivos móveis, que consiste em um agente de segurança de endpoints
e o Gerenciamento de Dispositivos Móveis (MDM). Se as suas necessidades incluem a proteção de uma
equipe de trabalho móvel e a imposição de políticas de TI, SELECT deve ser o nível certo para você.

KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS, ADVANCED
No nível ADVANCED, a Kaspersky adiciona proteção de dados na forma de criptografia de arquivos ou
do disco completo. Outra nova oferta, o Gerenciamento de Sistemas Kaspersky, combina segurança
com eficiência de TI. Esse amplo conjunto de recursos inclui ferramentas essenciais que permitem ao
administrador:
• Criar e armazenar imagens e implementar sistemas remotamente.
• Priorizar o tratamento de vulnerabilidades de hardware e software com uma sofisticada combinação de
Verificação avançada de Vulnerabilidades e Gerenciamento inteligente de Correções.
• Controlar o uso de licenças e a conformidade com o Gerenciamento de Licenças de Software.
• Definir políticas de acesso a dados e à infraestrutura para usuários e convidados com o Controle de Admissão na
Rede (NAC).
• Implementar e instalar remotamente atualizações e softwares novos para usuários a partir do console central.

KASPERSKY TOTAL SECURITY FOR BUSINESS
Nossa oferta mais importante, o Kaspersky Total Security for Business combina todos os níveis anteriores
e desenvolve ainda mais sua conduta de segurança com a proteção adicional de Servidores Web, de
E-mail e de Colaboração. Essa é a solução perfeita para organizações com requisitos de segurança
elevados e que demandam a melhor proteção para cada nível da rede.

Nem todos os recursos estão disponíveis em todas
as plataformas.
Para obter detalhes, visite www.kaspersky.com
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