הגנה פשוטה וברורה
לעסק שלך –
לאן שרק
תפנה
הגנה על כל מכשיר
תחנות עבודה של  WindowsוMac-
שרתי קבצים Windows
טלפונים חכמים וטאבלטים עם iOS
וAndroid-
הגנה מלאה על תשתית הMicrosoft-
Ofce 365

להשתחרר מהעול של
יישומים מקומיים
פתרון בענן
מנוהל מדפדפן אינטרנט
תמיד זמין
בcloud.kaspersky.com-

ליהנות מיתרונות הענן
זמן תגובה מהיר יותר להגנה
ללא השקעה כספית גבוהה
ללא ‘’patching Fridays
פריסה מחדש של משאבים
שלם ככל שאתה גדל
ידידותי למיקור חוץ

למידע נוסף:
cloud.kaspersky.com

Dummy Text

 Kaspersky Endpoint Security Cloudמספק פתרון אחד ויחיד לכל צורכי אבטחת ה IT-של
ארגונך .תוכל להבטיח כי עסקך מתנהל בצורה חלקה בשעה ש Kaspersky-חוסם עבורך תוכנות
כופר ,תוכנות זדוניות ללא קבצים ,מתקפות  zero dayואיומים אחרים המתגלים בכל יום.
הגישה מבוססת הענן שלנו ,פירושה כי המשתמשים שלך יכולים לעבוד בצורה מאובטחת
עם כל מכשיר ולשתף פעולה ומידע בבטחה באופן מקוון ,הן בעבודה והן בבית ,הן
ממשרדים מרוחקים והן בשטח .בנוסף ,הממשק מבוסס הענן שלנו מאפשר לנהל את
האבטחה שלך מכל מקום ,בכל עת.
 Kaspersk y Endpoint Security Cloudמקדם הטמעה בטיחותית של הענן ,עם
 Shadow IT Discoveryוהגנה על  .MS Of ce 365תחילת העבודה קלה ומהירה ,בלי
צורך בהקמת שרת או בהגדרת מדיניות אבטחה ,עם הגנה על המשתמשים שלך מרגע
שהם מתחברים .בנוסף לשיפור באבטחה ,ודאי תגלה שעם Kaspersk y Endpoint
 ,Security Cloudאתה באמת מבלה פחות זמן בניהול אבטחת  ,ITכדי שתוכל להמשיך
ולהתמקד במשימות עסקיות בעדיפות גבוהה.

להרשמה בקישור
cloud.kaspersky.com

אבטחה וניהול
לשני מכשירים ניידים ,בכל רישיון
הגנה מפני וירוסים מספקת הגנה בזמן אמת
מפני איומים ,וירוסים ויישומים זדוניים אחרים.
הגנת אינטרנט חוסמת גישה לאתרי
פישינג ואתרים זדוניים ,ומנטרת גישה לאתרי
אינטרנט.
הגנה באמצעות סיסמה מאבטחת גישה
למכשירים באמצעות סיסמה לביטול נעילת
מסך ותומכת בזיהוי פנים וזיהוי נגיעה.
אמצעים לבקרת אפליקציות ויכולות
ניהול מגבילים שימוש לא הולם באפליקציות
ובתכונות של מכשירים ניידים ,בניגוד למדיניות
החברה.
מניעת גניבה מאפשרת לאתר ,לנעול,
להשמיע התרעה או למחוק נתונים מרחוק
כאשר מכשיר אובד או נגנב.
יכולות עשירות עבור מכשירים מנוהלים
שמספקות לעסקים שליטה גדולה יותר
במכשירי  iOSשבבעלותם.

kaspersky.com
הוספת

מכשירים להגנה
ניהול שבועי למשך
 15דקות )בערך(

מערכת ניהול אחת לכל צרכי האבטחה
הנדרשים לעסק שלך
כל מה שצריך להגנה על מחשבים ושרתי קבצים עם  ,Windowsמכשירי ,Mac OS
מכשירים ניידים עם  iOSו Android-ואפילו .Microsoft Of ce 365
קל להירשם לחשבון  Kaspersk y Endpoint Security Cloudולפרוס מרחוק הגנה
לנקודות קצה ,במקום להסתבך עם הקצאת משאבי תוכנה וחומרה .עכשיו אפשר ליהנות
מהגנה מיידית ,עם מדיניות מוגדרת מראש ,שפותחה על-ידי מומחי האבטחה שלנו ,ועם
מניעת איומים אוטומטית וחזרה למצב קודם לאחר פעילות זדונית ,למענה נטול מאמצים
ולחיסכון כללי בזמן.

להגן בכל מקום
לא משנה איפה המשרד הפיזי שלך נמצא היום ,והיכן המשתמשים שלך כשהם עובדים,
עכשיו אפשר להגן על כולם ממסוף הענן .לאבטחה של משרדים נפרדים ,עובדים בבית
ובשטח ,בעמדת העבודה או בדרכים ,בכל מכשיר שעמו הם עובדים .אפשרות ההצפנה
מרחוק מוודאת הגנה על נתוני הארגון שלך ,גם אם מכשירים אובדים או נגנבים .מערך עשיר
של יכולות לניהול מכשירים עוזר להבטיח את ההגנה והשליטה על מכשירים שאינם ברשת
העסקית.

Dummy Text

ניהול משאבי ענן

לשלוט בענן

צמצום מספר שירותי ה IT-הבלתי מפוקחים
בענן שבהם נעשה שימוש ברשת הארגונית ,כגון:

קרוב לוודאי שהמשתמשים שלך ייצרו ' 'Shadow ITבעבודה ,יצוטטו באפליקציות ,ישתפו
קבצים עם שטחי אחסון אישיים בענן ,ישלחו הודעות מחשבונות דוא"ל אישיים ויבזבזו זמן
ברשתות החברתיות .עכשיו אפשר לדעת את מצב ה Shadow IT-שלך ולשמור על
שליטה בתשתית ,להגביל שירותי ענן שלא אושרו או משתמשים מסוימים ברשת שלך
ולמנוע פריצות לנתונים .במקביל ,תוכל לאפשר שיתוף פעולה ותקשורת בMicrosoft-
 – Of ce 365הגנה לכל היישומים העיקריים שלו כבר כלולה 1בKaspersk y Endpoint-
.Security Cloud

שיתוף קבצים
דוא"ל באינטרנט
רשתות חברתיות
תוכנות צ'אט
ועוד

גילוי ובקרה של Shadow IT

ממשק אינטרנט המותאם למנהלי  ITעסוקים

 1רישוי אחד של  Kaspersk y Endpoint Securit y Cloud Plusכולל את K aspersk y Securit y for Microsof t Of ce 365

שתי רמות תמחור
בהתאם
לצורך שלך

Kaspersky
Endpoint Security
Cloud

Kaspersky
Endpoint Security
Cloud Plus

ערכת תכונות אבטחה
הגנה מפני איומים על קבצים,
אינטרנט ,דואר

+

+

חומת אש

+

+

Network Attack Blocker

+

+

מניעת תוכנות כופר וניצול פרצות

+

+

סריקת פגיעויות

+

+

הגנה על מכשירים ניידים

+

+

ניהול משאבי ענן

+

+

ערכת תכונות ניהול

חדשות על איומי סייברsecurelist.com :
חדשות אבטחת business.kaspersky.com :IT
אבטחת  ITלעסקים קטנים ובינוניים:
kaspersky.com/business
אבטחת  ITארגוניתkaspersky.com/enterprise :

kaspersky.com
 .AO Kaspersk y Lab 2021הסימנים המסחריים הרשומים וסימני
השירות הם קניינם של בעליהם הרלוונטיים.

חסימה בענן

–

+

הגנה על
Microsoft Of ce 365

–

+

בקרה על אתרי אינטרנט

–

+

בקרת מכשירים

–

+

ניהול הצפנה

–

+

ניהול עדכונים

–

+

קבל  30יום ניסיון בחינם בכתובת cloud.kaspersky.com
אם החלטת להמשיך ולהשתמש בKaspersky Endpoint-
 ,Security Cloudצריך רק לשלם עבור הרישיון וזה הכול – אין
צורך בפריסה מחדש של התוכנה בנקודות הקצה.
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