הגנה מתקדמת ורב-תכליתית מאיומים עבור שירותי התקשורת ושיתוף הפעולה של
Microsoft Ofce 365

 Kaspersky Security for Microsoft Office 365הוא הבחירה מספר אחת להגנה על התקשורת ושיתוף הפעולה
הארגוניים שלך ,המתקיימים בענן ,מפני איומי סייבר ידועים ולא ידועים.
בקרות האבטחה הכלולות כברירת מחדל בסביבות של  Microsoftמספקות רמת אבטחה בסיסית בלבד ,לעומת
 ,Kaspersky Security for Microsoft Office 365שמטפל באיומים ידועים ,לא ידועים ומתקדמים.
ב Kaspersky Security for Microsoft Office 365-נעשה שימוש בהיוריסטיקה מתקדמת ,בידוד בארגז חול ,למידת
מכונה וטכנולוגיות אחרות של הדור הבא על מנת להגן על ארגונים מוכווני-ענן מפני תוכנות כופר ,קבצים מצורפים זדוניים,
ספאם ,דיוג ,סיכון דואר אלקטרוני עסקי ואיומים לא מוכרים.

Kaspersky Security for
:Microsoft Ofce 365
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Exchange Online
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לעצור התקפות דיוג ופגיעה בדוא"ל עסקי

הדיוג משמש כערוץ להחדרת תוכנות זדוניות ותוכנות כופר לתוך הרשת שלך .רק  2 4%מהמשתמשים אכן
לוחצים על קישורים זדוניים ,אולם די גם בפחות מזה כדי לאפשר לאיומים להסתנן פנימהKaspersky .
 Security for Microsoft Ofce 365מיישם שילוב של שיטות מוכחות ,כמו  DKIM ,SPFו,DMARC-
עם מניעת דיוג פרוגרסיבית ולמידת עומק ,כדי לסנן איומים לפני שתהיה למשתמשים הזדמנות לטעות.

מניעה מהירה של איומים מתקדמים

משתמשים נעזרים ביישומים של  ,Ofce 365כגון  SharePoint Online ,OneDriveו ,Teams-בתור
כלים מהימנים לשיחות צ'אט ולהעברת קבצים ,ולכן הם אמצעי אטרקטיבי במיוחד להעברת תוכנות זדוניות
בתוך הארגון .גרוע מכך ,בקרות האבטחה המקוריות פועלות עם עיכובים שאי אפשר לחזות מראש .המנוע
של  Kasperskyנגד תוכנות זדוניות משלב הגנה מבוססת חתימות ,ניתוח היוריסטיקה וניתוח התנהגות
כדי לזהות מיד איומים מתקדמים בכל היישומים האהובים על המשתמשים שלך ,כולל Exchange
 SharePoint Online ,OneDrive ,Onlineו.Teams-

התגברות על הגבלות אבטחה

אנו יודעים כמה מגוונים תרחישי אבטחה יכולים להיות .לכן Kaspersky Security for Microsoft
 Ofce 365לא מסתפק בבדיקה של הודעות נכנסות .הוא סורק את כל תעבורת הדואר הנכנסת,
היוצאת והפנימית ,כמו גם קבצים השמורים ביישומי  SharePoint Online ,OneDriveוTeams-
ארגוניים ,כדי לאתר סיכונים .אם ברצונך להפעיל סריקות אבטחה לפי דרישה או לבדוק קבוצות משתמשים
ספציפיות ,הדבר אפשרי.
בדומה ל Kaspersky Security for Microsoft Ofce 365 ,Microsoft Ofce 365-מתארח בענן,
ומתחבר באופן מיידי לתשתית  Ofce 365הקיימת ,עם כל הגבלות האבטחה של  ,Ofce 365למשל
אימות רב-גורמי .הוא מבטיח אינטגרציה בלי טרחה ,ולא מעכב העברת דוא"ל.

 1ידיעון וירוסים .בדיקת מוצר:
Kaspersky Security for Microsoft Ofce 365
 2דוח חקירת פריצת הנתונים ל Verizon-משנת 2018

Dummy Text

זרימת עבודה מקיפה בתחום מודיעין האיומים
לעולם לא לאבד שוב דוא"ל:
מכיוון שאף הודעת דואר אלקטרוני אינה נמחקת –
היא תמיד מועברת לגיבוי למשך  30יום .כך תמיד
יש לך גישה לכל הדואר שלך .פשוט חפש וסנן
דואר בגיבוי על מנת למצוא הודעות דואר אלקטרוני
שנמחקו ,ושחזר אותן כנדרש.
עמידה בדרישות בנוגע ל GDPR-ולנתונים:
 Kasperskyמכבדת את הפרטיות שלך ,ולעולם
לא שומרת הודעות דוא"ל או קבצים של לקוחות.
כל הנתונים מעובדים במרכז הנתונים שצוין על-ידי
הלקוח ,ונשמרים בצד הלקוח בMicrosoft-
.Ofce 365

להיות מוכן לפעולה במהירות ובקלות:
עכשיו אפשר להיפטר מהטרחה הכרוכה
במשימות גוזלות זמן של קביעת תצורה ,באמצעות
מדיניות גמישה וקלה להגדרה ,שתתחיל להגן
במהירות על הסביבה שלך.
בקרה ,דיוק ויעילות טובים יותר:
עבודה במסופים מרובים אינה יעילה .איחדנו את
ניהול אבטחת הדואר האלקטרוני כך שמנהלי
מערכת יוכלו להציג את ההסגר של Exchange
 Online Protectionואת הגיבוי של Kaspersky
 Security for Ofce 365בלוח מחוונים אחד.

הגנה רב-תכליתית עבור חבילת
:Microsoft Ofce 365
 ,Kaspersky Security for Ofce 365המהווה
פתרון אבטחה מקיף התומך באינטגרציה מלאה,
מספק זיהוי ומניעה מתקדמים של איומים ,כדי
להעניק הגנה אפקטיבית מפני דיוג ,תוכנות זדוניות,
דואר זבל וקבצים מצורפים בלתי-רצויים עבור
SharePoint ,OneDrive ,E xchange Online
 Onlineו.Teams-
לשפר פרודוקטיביות ולצמצם איומים :
הודות לאינטגרציה עמוקה עם Microsoft Ofce
 365באמצעות  APIושימוש בעומסי עבודה של
 ,Microsoft Azureאין עיכובים והשהיות ,דבר
שמבטיח זרימת עבודה נטולת הפרעות ללא
השפעה על פרודוקטיביות המשתמש.

תכונות רבות עוצמה

מדיניות הגנה גמישה

זיהוי איומים רב-שכבתי

אפשר להשתמש במדיניות מוגדרת מראש כדי
להקים את ההגנה במהירות .אם יש צורך ביותר
אפשרויות ,ניתן להגדיר מדיניות משלך ,כדי לבנות
רמות הגנה שונות לקבוצות שונות של
משתמשים.
למשל ,עובדים מסוימים עובדים עם מסמכי
 Ofceעם פקודות מאקרו ,ואילו אחרים לא
משתמשים בקבוצות מאקרו במסמכי Ofce
שלהם .התוצאה? רמת אבטחה גמישה
המותאמת בדיוק לעסק שלך.

המנוע של  Kasperskyנגד תוכנות זדוניות
משלב הגנה מבוססת חתימות ,ניתוח
היוריסטיקה וניתוח התנהגות ,כמו גם טכנולוגיות
נתמכות ענן ,כדי להגן עליך מפני איומים
ידועים ,לא ידועים ומתקדמים של תוכנות
זדוניות ב ,Exchange Online-ב,OneDrive-
ב SharePoint Online-וב.Teams-

זיהוי מתקדם של התחזות
וBEC-

סריקת תיבת דואר לפי
דרישה

באפשרותך להיעזר בבדיקות היוריסטיות
ובשיטות למניעת דיוג פרוגרסיבית
וללמידת עומק ,לזיהוי של ניסיונות דיוג ,כדי
לצמצם את הסיכון להתחזות לכתובות ולפגיעה
בדוא"ל עסקי .המנוע נגד דיוג אוסף מאות
מאפיינים מכל הודעת דוא"ל ,מנתח אותם,
ומחליט אם קיימת פעילות חשודה.

סריקות לפי דרישה מאפשרות לסרוק הודעות
דואר אלקטרוני ואובייקטים אחרים של דואר
אלקטרוני שנרשמו בתיבות דואר אלקטרוני
ספציפיות בתקופה ספציפית .תכונה זו מונעת
איומים ממוקדים בדואר אלקטרוני שייתכן
שתיבות הדואר נחשפו אליהם גם לפני הפעלת
Kaspersky Security for Microsoft
.Ofce 365

אינטגרציה חלקה עם
Ofce 365

 Kaspersky Security for Ofce 365תומך
באינטגרציה עם  Ofce 365באמצעות רכיבי
 cmdletשל  Graph APIוExchange Online-
וטכנולוגיות נוספות שאושרו על-ידי .Microsoft
כל מה שצריך כדי להתחבר לסביבות ארגוניות של
 Exchange Online ,OneDriveוSharePoint-
 Onlineהוא לתת את הסכמתך ליישום של
 Kasperskyעם OAuth 2.0

אימות דואר אלקטרוני
מתקדם

Kaspersky Security for Ofce 365
משתמש בשילוב של אימות דואר אלקטרוני
,(Sender Policy Framework) SPF
(DomainKeys Identifed Mail) DKIM
וDomain-based Message) DMARC-
Authentication, Reporting and
 (Conformanceכדי לזהות ולמנוע התחזות
של דואר אלקטרוני ,המשמשת לדיוג בדוא"ל
ולשליחת דואר זבל.

אפשר לנסות בחינם בכתובת cloud.kaspersky.com
חדשות על איומי סייברwww.securelist.com :
חדשות אבטחת business.kaspersky.com :IT
אבטחת  ITלמגזר הkaspersky.com/business :SMB-
אבטחת  ITלמגזר תאגידיkaspersky.com/enterprise :
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הסימנים המסחריים הרשומים וסימני השירות הם קניינם של בעליהם
הרלוונטיים.

יש לנו יכולות מוכחות .אנחנו פועלים בצורה עצמאית .אנחנו פועלים
בשקיפות  .אנחנו מחויבים לבנייה של עולם
בטוח יותר ,שבו הטכנולוגיה תורמת לשיפור חיינו .מסיבה זו
אנו דואגים לאבטח אותו ,כדי שכל אחד ,בכל מקום
יוכל ליהנות מכל היתרונות שהוא טומן בחובו .אבטחת סייבר
המפתח שלכם לעתיד בטוח יותר.
למידע נוסףkaspersky.com/transparency

