 Kaspersky Endpoint Security for Business Advancedמשלב אבטחה רב-שכבתית עם כלי בקרה מורחבים ,כדי
לספק פתרון אבטחה זריז וגמיש ,שמסתגל במהירות כדי להגן מפני איומים חדשים .המסוף לניהול אבטחה ומערכות חוסך זמן
ומשאבים יקרים ,ושכבות ההגנה הנוספות עוזרות לתקן פגיעויות ולחזק את ההגנה על נתונים רגישים.

יכולות ההגנה והניהול הנחוצות לך

 Kasperskyמשלבת יכולות באיכות ארגונית
בשכבות המדורגות של המוצרים שלנו .אנו מקפידים
שהטכנולוגיה תהיה פשוטה וגמישה מספיק
לשימוש בכל עסק צומח.
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
ניהול פגיעות
דירוג רמת האבטחה
מניעת ניצול פגיעויות ויכולות Rollback -
חומת אש וניהול חומת אש של מערכת הפעלה
הגנה נתמכת-ענן
בקרת אנומליות
ניהול תוכנות ,אינטרנט ,ומכשירים
אמצעי בקרה
הגנה על שרתים וקונטיינרים
חדש
מחיקת נתונים מרחוק
הגנה מפני איומים בנייד
ניהול הצפנה של מערכות הפעלה
הפצה של מערכות ותוכנות
ניהול עדכונים
דיווח
חדש
ממשק בענן
מסופים מבוססי אינטרנט וMMC-

ניהול מתקדם של מערכות הגנה ,בקרה
ואבטחה
אבטחה חכמה לנקודות קצה ולשרתים
 Kaspersky Endpoint Security for Business Advancedמיועד להגנה על כל סביבת .IT
אוסף מוצרים ויכולות של טכנולוגיות מוכחות וחדשניות ,הכוללים בקרת אנומליות ,הצפנה וניהול
תיקונים אוטומטי ,שנותן מענה גם לאיומים מתקדמים ולא ידועים ,לצמצום הסיכונים ולשמירה על
הארגון ,הנתונים והמשתמשים שלך.
הכלים לניהול מערכות חוסכים לך זמן וכסף ,והאינטגרציה החלקה 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  .Azureעם 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

לפרטים ,אפשר לעיין בדפי האינטרנט שלנו כאן.

ניהול והפצת
עדכונים בצורה
אוטומטית

הצפנת נתונים

אינטגרציה
עם
פתרונות
EMM

אמצעים לבקרת
אנומליות ,אינטרנט,
יישומים והתקנים

הגנה על
שרתים
ועל שיתוף
קבצים

חזרה אוטומטית
למצב קודם
) (Rollbackומניעה
של ניצול פגיעויות

הגנה מתקדמת
מפני תוכנות זדוניות
באמצעות Machine
Learning
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אודות בקרת אנומליות

טכנולוגיה זו עוזרת ,באופן אוטומטי ,להחיל את רמת
האבטחה הקבילה הגבוהה ביותר על כל תפקיד
בארגון .לאחר ניטור של פעולות ספציפיות ואיסוף
מידע על התנהגות המשתמשים והיישומים ,היא
מזהה ולומדת דפוסי התנהגות פרטניים ,עד לרמת
המשתמש היחיד .אם ,לאחר מכן ,יישום מסוים יחרוג
בהתנהגותו מדפוס זה ,היישום ייחסם .והכול בלי
להפריע למשתמשי הקצה.

תכונות עיקריות
הגנה חכמה רב-שכבתית
הגנה מפני איומי קבצים ,אינטרנט ודואר ,חומת אש ,הגנה מפני איומי רשת ,מניעת התקפות מסוג
 BadUSBו AMSI Protection Provider-מספקים לך הגנה חיונית ,ורכיבי ההגנה המתקדמים ,בכלל זה
 ,Kaspersky Security Network ,HIPSזיהוי התנהגות על בסיס למידת מכונה )עם חזרה אוטומטית
למצב קודם( ,הגנה מפני תוכנות כופר ומניעת ניצול של נקודות תורפה ,מסוגלים לזהות ולהדוף גם איומים
חדשים ולא ידועים .מניעה של חדירה מבוססת מחשב מארח ואמצעי בקרה מרכזית של אינטרנט,
מכשירים ,יישומים וחריגות מצמצמים את שטח התקיפה שלך ,ועוזרים לשמור על המשתמשים מוגנים
ופרודוקטיביים.

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

ניהול והגנה למכשירים ניידים
שילוב של הגנה חזקה נגד תוכנות זדוניות עם מודיעין איומים בעזרת הענן ,אמצעי בקרה לאינטרנט והגנה
מפני דיוג ,יכולות לניהול מכשירים ניידים ואינטגרציה עם מערכות .EMM

הצפנה והגנה על נתונים
את ההצפנה )עם אישורי  FIPS 140.2ו (Common Criteria-אפשר לאכוף ברמת הקובץ ,הדיסק או
המכשיר ,עם כלי הצפנה מקוריים כמו  Microsoft BitLockerו.macOS FileVault-

ניהול מערכות ,פגיעויות ועדכוני מערכת ותוכנה
פישוט וריכוז של משימות ניהול מערכת ,כדי לחסוך זמן וכסף ,וכן תגבור נוסף של האבטחה שלך ,עם:
יכולות סריקה לפגיעויות והפצת עדכונים נחוצים בצורה אוטומטית
פריסה חסכונית בזמן ובמשאבים של מערכות הפעלה ותוכנות
יצירה וניהול של אימג'  ,אחסון ופריסה – מתאים במיוחד לשדרוג לMicrosoft Windows 10-
דוחות מלאי של חומרה ותוכנה – כדי לעזור לשלוט בדרישות לרישיון תוכנה.

ניהול גמיש ב 360-מעלות
 ,Kaspersky Security Centerממשק הניהול המרכזי שלנו ,מאפשר למנהלי מערכות להגדיר ,לפרוס,
לעדכן ולנהל בקלות את האבטחה שלהם .הוא מפשט את היישום של משימות קבוצתיות ,מדיניות ופרופילי
מדיניות ואת היצירה של דוחות.

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 ,התוקפים את
העסק שלך? אנו מזמינים אותך לבקר בדף זה ,לתקופת ניסיון של  30יום בחינם עם
.Kaspersky Endpoint Security for Business
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