 Kaspersky Endpoint Security for Business Selectמספק הגנה חכמה למגוון פלטפורמות – לרבות שרתים ונקודות קצה
של  .Linuxאבטחה רב-שכבתית ,שמזהה התנהגות חשודה וחוסמת איומים ,בכלל זה תוכנות כופר ,משתלבת עם אמצעי בקרה
התומכים בענן ,כדי לצמצם את החשיפה שלך להתקפות – ותכונות הניהול הנייד עוזרות לך להגן על נתונים במכשירים ניידים.

יכולות ההגנה והניהול הנחוצות לך

 Kasperskyמשלבת יכולות באיכות ארגונית
בשכבות המדורגות של המוצרים שלנו .אנו מקפידים
שהטכנולוגיה תהיה פשוטה וגמישה מספיק
לשימוש בכל עסק.
שכבות הגנה מרובות עבור
 Linux ,WindowsוMac-
שרתי  WindowsוLinux-
קונטיינרים של Windows Server
 Androidומכשירים ניידים אחרים
התקני אחסון ניידים
הגנה ללא תחרות מפני
ניצול פגיעויות בתוכנה
תוכנות כופר
תוכנות זדוניות בנייד
איומים מתקדמים
איומים מתקדמים
התקפות מבוססות  PowerShellוScript-
איומים באינטרנט
היכולות הכלולות
מניעת תוכנות זדוניות
הערכת פגיעות
דירוג רמת האבטחה
בידוד תהליכים
מניעת ניצול פגיעויות ויכולות – Rollback
חומת אש וניהול חומת אש של מערכת הפעלה
הגנה נתמכת-ענן
אינטגרציה מלאה עם Kaspersky EDR
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Optimum
חדש
אינטגרציה מלאה עם Kaspersky Sandbox
אינטגרציה של  SIEMדרך Syslog
בקרת אפליקציות
אמצעים לבקרה של אינטרנט והתקנים
הגנה על שרתים וקונטיינרים
חדש
מחיקת נתונים מרחוק
הגנה מפני איומים בנייד
דיווח
חדש
ממשק בענן
מסופים מבוססי אינטרנט וMMC-
לפרטים ,אפשר לעיין בדפי האינטרנט שלנו כאן.

הגנה ובקרה מתקדמות
אבטחה גמישה ,זריזה ואדפטיבית
 Kaspersky Endpoint Security for Business Selectמיועד להגנה על כל סביבת .IT
אוסף מלא של טכנולוגיות מוכחות וחדשניות ,שנותן מענה גם לאיומים מתקדמים ולא ידועים ,לצמצום
הסיכונים ולשמירה על הארגון ,הנתונים והמשתמשים שלך.
אינטגרציה חלקה עם  Kaspersky EDR Optimumו Kaspersky Sandbox-החדשים מאפשרת להוסיף
בקלות לארסנל האבטחה הזה יכולות עוצמתיות לזיהוי ולתגובה אוטומטיים.

ממשק ניהול מרכזי – הטוב משני העולמות
בענן ,מקומי או גם וגם? הבחירה שלך – ואנו נספק ניהול מאוחד ממסוף ענן או פריסת מסוף מקומית
רגילה ,בסביבות  AWSאו .Azure
עם כל אפשרות שבה תבחר ,ממשק הניהול המאוחד שלנו מאפשר לך להציג ולנהל את כל זירת האבטחה
שלך ולפרוס את מדיניות האבטחה הנבחרת בכל נקודת קצה ,במהירות ועם כמה שפחות טרחה,
באמצעות מערך מקיף של תרחישים מוכנים.

הכי הרבה בדיקות ,הכי הרבה פרסים
שנה אחר שנה ,המוצרים שלנו מובילים בטבלאות ובדוחות של בדיקות וחברות חיצוניות  .אנו גאים במוניטין
המרשים הזה ,ובהכרה שאנו מקבלים בזכותו בתעשייה .אנחנו גאים עוד יותר בכך שזו גם דעת הלקוחות
שלנו ,והם מביעים רמה עקבית יוצאת דופן של שביעות רצון מהמוצרים ומהביצועים שלנו.

ניהול אבטחה
מרכזי

הגנה מפני איומים
בנייד

אמצעים לבקרה של יישומי
אינטרנט והתקנים

הגנה על שרתים ועל
שיתוף קבצים

חזרה אוטומטית למצב
קודם )(Rollback
ומניעה של ניצול
פגיעויות

הגנה מתקדמת
מפני תוכנות זדוניות
באמצעות
Machine Learning
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תכונות עיקריות
הגנה חיונית
מרכיבי הגנת האיום החיוניים שלנו מהווים את הבסיס לאבטחה יעילה מפני איומים נפוצים .אלו כוללים
הגנה מפני איומי קבצים ,אינטרנט ודואר ,חומת אש ,הגנת איומי רשת ,מניעת התקפות
 BadUSBוספק .AMSIProtection

הגנה מתקדמת ,מונעת על ידי ML
רכיבי ההגנה המתקדמים כוללים את  ,Kaspersky Security Networkזיהוי התנהגותי ,הגנה
מפני תוכנות כופר ומניעת ניצול נקודות תורפה ,ויכולת לזהות ולהדוף גם איומים חדשים ולא ידועים.
הזיהוי ההתנהגותי ,המבוסס על למידת מכונה סטטית ודינמית ,מנתחת פעילות של תהליכים בזמן אמת ,כדי
לזהות את האיומיםהמתוחכמים ביותר ,למשל התקפות  Scriptאו תוכנה זדונית ללא קבצים .לאחר זיהוי וסימון
בדגל של התהליך הזדוני ,התהליך נעצר ,ומנוע התיקון חוזר למצב קודם כדי לבטל את כל השינויים.

אמצעי בקרה התומכים בענן ,למיקוד המדיניות ולמניעת
פריצות
מניעה של חדירה מבוססת מחשב מארח ואמצעי בקרה מרכזית של אינטרנט ,מכשירים
ויישומים מצמצמים את שטח התקיפה ועוזרים לשמור על המשתמשים מוגנים ופרודוקטיביים.
ל Kaspersky-יש מעבדה ייעודית משלה לרשימות היתרים ,המנהלת מסד נתונים של יותר מ2.5-
מיליארד תכניות מהימנות אשר מפוקחות ומעודכנות באופן תמידי.

ניהול גמיש ב 360-מעלות
 Kaspersky Security Centerהוא מסוף ניהול מרכזי ,שמאפשר למנהלי מערכות להגדיר ,לפרוס,
לעדכן ולנהל בקלות את האבטחה שלהם .הוא מפשט את היישום של משימות קבוצתיות ,מדיניות ופרופילי
מדיניות ואת היצירה של דוחות.

 – Windows, Mac, Linuxכולם מכוסים
הגנה על נקודות קצה ושרתים של  Windowsו Linux-ועל תחנות עבודה של  ,Macוהכול מנוהל מאותו
המסוף – מתאים במיוחד לסביבות מעורבות.

ניהול והגנה למכשירים ניידים
מערכת חזקה למניעת תוכנות זדוניות ,בשילוב עם מודיעין איומים בעזרת הענן ,נותנת הגנה מפני האיומים
החדשים Web control .ו anti-phishingמבטיחות סינון אמין ובטיחותי של תוכן באינטרנט ,על מנת
לחסום גישה אל אתרי אינטרנט זדוניים ובלתי-רצויים אחרים .יכולות ניהול מכשירים ניידים ושילוב עם
מערכות  EMMמפשטות תאימות ,הפעלה וניהול כולל.

אינטגרציה ליכולות מתקדמות של מניעה ,זיהוי ותגובה
 Kaspersky Endpoint Security for Windowsמיועד לאינטגרציה עם Kaspersky Sandbox
ו ,Kaspersky EDR Optimum-כדי לספק יכולות מתקדמות של זיהוי ותגובה.

לנסות בעצמך
למה לא לנסות בעצמך את ההגנה האדפטיבית מפני איומים מתקדמים אשר תוקפים את
העסק שלך? אנו מזמינים אותך לבקר בדף זה ,לתקופת ניסיון של  30יום בחינם עם
.Kaspersky Endpoint Security for Business
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