Kaspersky
Security for
Business
Licencelési Program

licencehosszabbítás
és VERZIÓVÁLTÁS:

Migrálási útmutató

A Kaspersky Security for Business szoftverlicencelési
programjának bemutatása.
A Kaspersky legújabb végpontvédelmi terméke számos új funkciót kínál. Továbbá a Kaspersky új
irányítókonzolja még könnyebben kezelhető felhasználói felületet és még kifinomultabb menürendszert
tartalmaz, amely lehetőséget biztosít a jövőbeli fejlesztések kiaknázására is.
Díjnyertes technológiáink az alábbi újdonságokkal egészültek ki:
• Titkosítás — védelem az elveszett vagy eltulajdonított gépeken és cserélhető eszközökön található
adatok elvesztése ellen
• Mobileszköz-kezelés — mobileszközök biztonságos konfigurálása és telepítése
• Rendszerfelügyelet — a rendszerek bevezetésének és a javítócsomagok kezelésének optimalizálása,
teljes védelem

MELYIK SZINT MEGFELELŐ AZ ÖN SZÁMÁRA?
KÁRTÉKONY
PROGRAMOK
ELLENI
VÉDELEM

ALKALMAZÁS-,
ESZKÖZ- ÉS WEBFELÜGYELET

mobilBIZTONSÁG

ADATTITKOSÍTÁS

RENDSZERFELÜGYELET

LEVELEZÉS-,
WEB, EGYÜTTMŰKÖDÉS

total
(TELJES)
advanced
(HALADÓ)
select
(KÖZEPES)
core
(ALAP)
A Kaspersky jelenlegi ügyfelei azonnali előnyökhöz jutnak, ha áttérnek az új termék- és szolgáltatáscsaládra. Jelenlegi Kaspersky-licencétől függően számos lehetőség közül választhat.
Útmutatónk segít IT környezetének és helyzetének megfelelő optimális megoldás kiválasztásában.
Ha az Ön licence hamarosan lejár, a következő lehetőségek közül választhat:
• 1. táblázat: Meghosszabbítás – és verzióváltás magasabb verzióra, újabb szolgáltatásokkal,
hatékonyabb védelemmel és IT-optimalizálással
• 2. táblázat: Meghosszabbítás – és a jelenlegi Kaspersky megoldásához hasonló, de ahhoz képest
kibővített, továbbfejlesztett szolgáltatások használata
A Kaspersky nagyra becsüli ügyfeleit!
Érdeklődjön viszonteladójánál licenchosszabbítási kedvezményeinkről!
Ha az Ön licence nem jár le a közeljövőben – akkor is több lehetőség közül választhat!
• 3. táblázat: Verzióváltás magasabb verzióra – és a Kaspersky új védelmi és IT-optimalizálási
szolgáltatásainak használata
• 4. táblázat: Verzióváltás magasabb verzióra – váltás a Kaspersky új végpont motorjára,
a jelenlegihez hasonló szintű funciók megtartásával

1. TÁBLÁZAT: LICENCHOSSZABBÍTÁS ÉS VERZIÓVÁLTÁS
A HATÉKONYABB VÉDELEM ÉS JOBB IT-OPTIMALIZÁLÁS ÉRDEKÉBEN
A Kaspersky jelenleg telepített
változata*:

Együttes licenchosszabbítás és verzióváltás erre:

Az új csomag tartalma:

Kaspersky Work Space Security
(nem minden piacon elérhető)

Kaspersky Endpoint Security for Business — SELECT

• Fájlszerver támogatás
• Mobileszköz-kezelés (MDM)

Kaspersky Work Space Security
Kaspersky Business Space Security
Kaspersky Enterprise Space Security**

Kaspersky Endpoint Security for Business —
ADVANCED

• Fájlszerver támogatás
• Mobileszköz-kezelés (MDM)
• Titkosítás
• Rendszerfelügyelet

Kaspersky Work Space Security
Kaspersky Business Space Security
Kaspersky Enterprise Space Security
Kaspersky Total Space Security

Kaspersky Total Security for Business

• Fájlszerver támogatás
• Mobileszköz-kezelés (MDM)
• Titkosítás
• Rendszerfelügyelet
• Levelezés, internetes átjáró- és
együttműködési szervervédelem

* Kaspersky Endpoint Security 8 for Windows szoftvert futtató végpontok esetén
** A „Select” vagy az „Advanced” szintre való migrálás esetén az Enterprise Space jelenlegi felhasználóinak a további levelezőszerver-védelemhez telepíteniük
kell a Kaspersky Security for Mail alkalmazást

Konkrétabb megoldásokat keres? Mérlegelje az alábbi, az Ön igényeihez szabott megoldásokat:
• Security for File Server (fájlszerver biztonság)
• Kaspersky Security for Mobile
(mobileszközök biztonsága)
• Kaspersky Systems Management
(rendszerfelügyelet)
• Kaspersky Security for Virtualization
(virtualizálási biztonság)

• Kaspersky Anti-Virus for Storage (antivírus tárolókhoz)
• Kaspersky Security for Collaboration
(együttműködési szerverek biztonsága)
• Kaspersky Security for Mail
(levelezőrendszerek biztonsága)
• Kaspersky Security for Internet Gateway
(internet átjárók biztonsága)

2. táblázat: LICENCHOSSZABBÍTÁS EGYENÉRTÉKŰ SZOLGÁLTATÁSOKKAL
A Kaspersky jelenleg telepített
változata*:

Licenchosszabbítás és hasonló szolgáltatások
használata? Meghosszabbítás ezzel:

What New Features are Gained?

Kaspersky Work Space Security
(nem minden piacon elérhető)

Kaspersky Endpoint Security for Business — SELECT

• Fájlszerver támogatás
• Mobileszköz-kezelés (MDM)

Kaspersky Business Space Security

Kaspersky Endpoint Security for Business — SELECT

• Mobileszköz-kezelés (MDM)

Kaspersky Enterprise Space Security**

Kaspersky Endpoint Security for Business — SELECT
ezen felül:
Kaspersky Security for Mail (levelezőrendszerek
biztonsága)

• Mobileszköz-kezelés (MDM)

Kaspersky Endpoint Security for Business — SELECT
ezen felül:
• Kaspersky Security for Mail (levelezőrendszerek
biztonsága)
• Security for Internet Gateway (internet átjárók
biztonsága)
• Security for Collaboration (együttműködő szerverek
biztonsága)

• Mobileszköz-kezelés (MDM)

Különlegesen kedvezményes áron, ha
a Select vagy Advanced verzióval vásárolja meg!
A részletekről érdeklődjön viszonteladójánál!

Kaspersky Total Space Security

Mindegyik különlegesen kedvezményes áron, ha
a Select vagy Advanced verzióval vásárolja meg!
A részletekről érdeklődjön viszonteladójánál!

* Kaspersky Endpoint Security 8 for Windows szoftvert futtató végpontok esetén
** A „Select” vagy az „Advanced” szintre való migrálás esetén az Enterprise Space jelenlegi felhasználóinak a további levelezőszerver-védelemhez telepíteniük
kell a Kaspersky Security for Mail alkalmazást

3. táblázat: VERZIÓVÁLTÁS MAGASABB SZINTRE,
ÚJ SZOLGÁLTATÁSOKKAL (nem licenchosszabbítás)
A Kaspersky jelenleg telepített
változata*:

Verzióváltás erre:

Benne foglalt szolgáltatások:

Kaspersky Work Space Security
(nem minden piacon elérhető)

Kaspersky Endpoint Security for Business — SELECT

• Fájlszerver-támogatás
• Mobileszköz-kezelés (MDM)

Kaspersky Work Space Security
Kaspersky Business Space Security
Kaspersky Enterprise Space Security**

Kaspersky Endpoint Security for Business —
ADVANCED

• File server support
• Mobileszköz-kezelés (MDM)
• Titkosítás
• Rendszerfelügyelet

Kaspersky Work Space Security
Kaspersky Business Space Security
Kaspersky Enterprise Space Security
Kaspersky Total Space Security

Kaspersky Total Security for Business

Fájlszerver támogatás
• Mobileszköz-kezelés (MDM)
• Titkosítás
• Rendszerfelügyelet
• Levelezés, internetes átjáró- és
együttműködési szervervédelem

* Kaspersky Endpoint Security 8 for Windows szoftvert futtató végpontok esetén
** A „Select” vagy az „Advanced” szintre való migrálás esetén az Enterprise Space jelenlegi felhasználóinak a további levelezőszerver-védelemhez telepíteniük
kell a Kaspersky Security for Mail alkalmazást

Konkrétabb megoldásokat keres? Mérlegelje az alábbi, az Ön igényeihez szabott megoldásokat:
• Security for File Server (fájlszerver biztonság)
• Kaspersky Security for Mobile
(mobileszközök biztonsága)
• Kaspersky Systems Management
(rendszerfelügyelet)
• Kaspersky Security for Virtualization
(virtualizálási biztonság)

• Kaspersky Anti-Virus for Storage (antivírus
tárolókhoz)
• Kaspersky Security for Collaboration
(együttműködési szerverek biztonsága)
• Kaspersky Security for Mail
(levelezőrendszerek biztonsága)
• Kaspersky Security for Internet Gateway
(internet átjárók biztonsága)

A LICENCIDŐSZAK MEGHOSSZABBÍTÁSA ELŐTT IS KÖNNYEDÉN VÁLTHAT MAGASABB SZINTŰ,
ÚJ SZOLGÁLTATÁSOKRA!
Ha megvárja a licencidőszak lejártát, és csak akkor vált a Kaspersky általi nyújtott hatékonyabb
védelmi szolgáltatásokra, biztonsági kockázatnak teheti ki cégét! Már ma válthat a magasabb
verziószintre, és bővítheti csomagját új szolgálatásokkal.
1. Döntse el, mely új szolgáltatásokra van szüksége
• Nézze meg konfigurációs eszközünket a www.kaspersky.com/business oldalon, vagy
• Tekintse meg a szolgáltatások listáját ebben az útmutatóban
• A célzott megoldások hozzáadása helyett mindig mérlegelje inkább a magasabb szintre történő
upgrade lehetőségét, mivel ez költséghatékonyabb lehet
2. Értesítse viszonteladóját vagy kereskedőjét, hogy új szolgáltatásokra tart igényt, és jelenlegi
Kaspersky licencét ennek megfelelően módosítani kívánja
• Adja meg jelenlegi licencszámát
• A Kaspersky és viszonteladója kiszámítják az árkülönbözetet, ha van
3. Adja le a megrendelést viszonteladójának az új, arányosított mennyiségre
4. A megrendelés feldolgozása és jóváhagyása után letöltheti és telepítheti új Kaspersky
biztonsági termékeit
5. Aktiválja az új licencet vagy aktiváló kódot. Védelme innentől biztosított!

4. táblázat: VERZIÓVÁLTÁS AZ ÚJ VÉGPONTI MOTORRA ÉS
VEZÉRLŐPANELRE, MEGLÉVŐ SZOLGÁLTATÁSOK FENNTARTÁSA
(NEM LICENCHOSSZABBÍTÁS)
A Kaspersky javasolja, hogy váltson az ellenőrző motor és kezelőkonzol legújabb verziójára akkor is,
ha a licenchosszabbítási időszak vége még nem közeledik.

Aktuális Kaspersky termék

Verzióváltás egyenértékű funkciók megtartásával az új programra

Kaspersky Work Space Security
Kaspersky Business Space Security
Kaspersky Enterprise Space Security
Kaspersky Total Space Security

A Kaspersky Open Space termékek aktív licenckulcsai és
aktiváló kódjai az új Kaspersky Security for Business Core,
Select, Advanced és Total Security végpontokban és konzolban is
használhatók. Csak az Open Space keretében jelenleg licencelt
szolgáltatások és alkalmazások jelennek meg és működnek.
A jelenlegi funkciók fenntartásához mindaddig nem kell új licencet
vásárolni, amíg az adott szolgáltatások aktuális licence aktív.
Példa: Ha a jelenlegi Open Space verziója fájlszervertámogatást is tartalmaz, az új programban ez a funkció is
aktiválódik az aktuális licenc használatával.

• Kaspersky Security for File Server
(fájlszerver biztonság)
• Kaspersky Security for Mobile
(mobileszközök biztonsága)
• Kaspersky Systems Management
(rendszerfelügyelet)
• Kaspersky Security for Virtualization
(virtualizálási biztonság)
• Kaspersky Security for Storage
(tárolóhelyek biztonsága)
• Kaspersky Security for Collaboration
(együttműködési szerverek biztonsága)
• Kaspersky Security for Mail
(levelezőrendszerek biztonsága)
• Kaspersky Security for Internet Gateway
(internet átjárók biztonsága)

Minden aktív, célzott megoldás aktuális verziója továbbra is
működik mindaddig, amíg a vonatkozó licence le nem jár.
Az érvényességi időszak alatt nincs szükség új licenckulcsokra.

ÚJ SZOLGÁLTATÁSOK ÉS TECHNOLÓGIÁK BESZERZÉSE:

Ha jelenlegi biztonsági portfólióját valamely adott Kaspersky-technológiával szeretné bővíteni,
az alábbi felsorolásból kiderítheti, hogy a Kaspersky mely megoldása tartalmazza a keresett funkciót.

Szolgáltatás

Leírás

Melyik termék
tartalmazza a
szolgáltatást?

Célzott megoldásként
rendelkezésre áll?

Alkalmazásfelügyelet

A környezetben futó alkalmazások viselkedésének engedélyezése,
tiltása vagy korlátozása.

• Select
• Advanced
• Total

Nem

Az alkalmazásfelügyeleti megoldás külön nem vásárolható meg, csak
a jobb oldalon felsorolt termékek/szintek részeként áll rendelkezésre.
Felhőalapú
védelem —
Kaspersky
Security Center

A Kaspersky felhőalapú, azonnali észlelésre alkalmas rendszere.
Jelentősen csökkenti a kitettségi időszakot a legfrissebb (ún. nulladik
napi) kockázatok tekintetében. Ez a technológia megtalálható
a Kaspersky Security alábbiakhoz készült komponenseiben:
• Munkaállomások
• Fájl-, levelező és együttműködő szerverek
• Biztonságirés-keresés és javítócsomagok
• Alkalmazás- és webfelügyelet

Együttműködés
védelem

Átfogó védelem SharePoint szerverekhez. A Security for Collaboration
blokkolja a kártékony programokat, és a teljes SharePoint környezet
számára védelmet nyújt a fertőzött fel- és letöltések ellen.Ugyancsak
lehetővé teszi a szabályok betartatását fájltípus és szövegtartalom
függvényében.

Összes

-

• Total

Igen

• Select
• Advanced
• Total

Nem

• Advanced
• Total

Nem

• Select
• Advanced
• Total

Igen

• Advanced
• Total

Igen

A Security for Collaboration alkalmazás a Total Security szint részét
képezi, de külön is megvásárolható. Ha a Select vagy Advanced szintű
verzióval vásárolja meg, különleges kiegészítő kedvezményekre
jogosult. A részletekről érdeklődjön viszonteladójánál!
Eszközfelügyelet

Védje fontos adatai és javítsa dolgozói hatékonyságát a csatlakoztatható perifériák korlátozásával. Szabályok meghatározása
eszköztípus, sorozatszám, napszak és buszcsatlakozó alapján.
Az eszközfelügyeleti megoldás külön nem vásárolható meg, csak a
jobb oldalon felsorolt termékek/szintek részeként áll rendelkezésre.

Titkosítás

Gondoskodjon róla, hogy fontos adatai ne sérülhessenek még
akkor sem, ha esetleg illetéktelen kezekbe kerülnek. Windowsalapú munkaállomásokhoz választhat fájl/mappa vagy teljes lemez
titkosítás között.
A Kaspersky Lab adattitkosítási technológiája külön nem vásárolható
meg, csak a jobb oldalon felsorolt termékek/szintek részeként áll
rendelkezésre.

Fájlszerverek
biztonsága

A Windows-alapú, Netware és Linux fájlszerverek védelme
nélkülözhetetlen tartozéka bármely hatékony biztonsági programnak.
A fájlszerver-védelmet a Select, Advanced és Total Security szintek is
tartalmazzák. Külön, célzott megoldásként is megvásárolható.

Rendszerkiszolgálás

Operációsrendszer- és szoftverképek létrehozása, telepítése és
tárolása a felhasználók részére központi helyen. A képfájlok gyorsan
klónozhatók és frissíthetők, amivel a rendszergazdák értékes órákat
takaríthatnak meg.
Ez a szolgáltatás a Kaspersky Systems Management alkotórésze,
amely az Advanced és Total Security szintek részét képezi, de külön,
célzott megoldásként is megvásárolható.

Szolgáltatás

Leírás

Hardver- és
A rendszergazdának értékes kimutatásokat biztosító szolgáltatás
szoftvernyilvántartás felsorolja a hálózatban használatban levő hardvereket és
szoftvereket. Ezek a kimutatások automatikusan összevethetők
az ismert, kihasználható biztonsági résekkel, és megfelelő
javítócsomagok javasolhatók prioritás szerint.

Melyik termék
tartalmazza a
szolgáltatást?

Célzott megoldásként
rendelkezésre áll?

• Advanced
• Total

Igen

• Advanced
• Total

Igen

• Total

Igen

• Select
• Advanced
• Total

Igen

Ez a szolgáltatás a Kaspersky Systems Management alkotórésze,
amely az Advanced és Total Security szintek részét képezi, de külön,
célzott megoldásként is megvásárolható.
Licenckezelés

A szoftverlicencekre vonatkozó szabályok szervezet általi betartásának
biztosítása. A szabálysértések és a szabályokat megszegő felhasználók
tevékenységének nyomon követése és erre vonatkozó jelentések
készítése. Költségcsökkentés érhető el azáltal, hogy csak a ténylegesen
használatban lévő licencekért fizet.
Ez a szolgáltatás a Kaspersky Systems Management alkotórésze,
amely az Advanced és Total Security szintek részét képezi, de külön,
célzott megoldásként is megvásárolható.

Levelezőszerverbiztonság

Exchange, Linux és Lotus/Domino levelező szerverek védelme.
Kártékony programok és levélszemét elleni védelem az e-mail
kommunikációhoz.
A Security for Mail a Total Security szint részét képezi, de külön is
megvásárolható. Ha a Select vagy Advanced szintű verzióval vásárolja
meg, különleges kiegészítő kedvezményekre jogosult. A részletekről
érdeklődjön viszonteladójánál!

Mobileszköz-kezelés
(MDM)

Ez a funkció nélkülözhetetlen minden olyan szervezet számára, amely
mobileszközöket használó alkalmazottakkal működik – különösen
akkor, ha a munkavállalók saját eszközeiket használják. Az MDM
lehetővé teszi a mobileszközök (okostelefonok és táblagépek) centralizált, biztonságos konfigurálását oly módon, hogy az eszközökön
tárolt vállalati adatokat megfelelő beállítások védjék. Az MDM nem
igényel külön adminisztrátori konzolt, hanem a Kaspersky biztonsági
központból érhető el.
Az MDM csak a Kaspersky Security for Mobile részeként áll rendelkezésre, amely egy végpontbiztonsági ügynököt is tartalmaz a mobileszközökhöz. Ez a csomag külön Kaspersky Security for Mobile
néven kapható, illetve a Select, Advanced és Total Security szintek is
tartalmazzák.
Mobil licencelési példák:
1) Egy 100 csomóponthoz vásárolt Select, Advanced vagy Total
Business licenc a következőket tartalmazza:
• Védelem 100, bármely típusú végponti csomópont
(munkaállomások, fájlszerverek vagy mobil eszközök) számára
• MDM legfeljebb 100 mobileszközhöz.
2) 100 Kaspersky Security for Mobile csomópont tartalma (külön,
célzott megoldásként):
• Biztonsági ügynök 100 mobileszközhöz
• MDM 100 mobileszközhöz
Különleges megjegyzések:
• Az MDM a mobilügynök-alkalmazást használó eszközök
konfigurálását és biztonságát egyaránt felügyeli.

Szolgáltatás

Leírás

Melyik termék
tartalmazza a
szolgáltatást?

Célzott megoldásként
rendelkezésre áll?

Mobilbiztonsági
ügynök (okostelefonra vagy
táblagépre feltöltött
biztonsági ügynök)

Az okostelefonnal vagy táblagéppel dolgozó munkavállalók felvetik
a vállalati adatok illetéktelenek általi hozzáférésének kockázatát, ha
a mobileszköz elvész. A vállalati adatok biztonságát titkosított tárolók,
szelektív távoli törlés, GPS-nyomkövetés és a készülék feltörésről
(jailbreak) szóló értesítés garantálja. A beállítások SMS-ben, emailben
vagy kapcsolatmegosztással is eljuttathatók az eszközre.

• Select
• Advanced
• Total

Igen

• Advanced
• Total

Igen

• Advanced
• Total

Igen

A mobilügynök csak a Kaspersky Security for Mobile részeként áll
rendelkezésre, amely az MDM szolgáltatást is tartalmazza.
Ez a csomag külön Kaspersky Security for Mobile néven kapható,
illetve a Select, Advanced és Total Security szintek is tartalmazzák.
A licencelési példákat és a különleges megjegyzéseket lásd a fenti
Mobileszköz-kezelés (MDM) részben.
Hálózati hozzáférés
szabályozása

Adathozzáférés és hálózati szabályok felügyelete vendég- és
alkalmazotti gépeken. Jelszóval védett „captive portal”-t tartalmaz,
amely automatizálja a látogató hozzáférési folyamatát, időt takarítva
meg a rendszergazda számára. A hálózati hozzáférés szabályozás a
Kaspersky Security Centerből érhető el.
Ez a szolgáltatás a Kaspersky Systems Management alkotórésze,
amely az Advanced és Total Security szintek részét képezi, de külön,
célzott megoldásként is megvásárolható.

Javítócsomagok
kezelése

A szoftverek és a hardverek biztonsági réseiről szóló valós idejű,
felhőalapú jelentések révén a Kaspersky Lab azonosítani tudja és
fontossági sorrendbe tudja állítani a hálózatban végrehajtandó
javításokat.
Ez a szolgáltatás a Kaspersky Systems Management alkotórésze,
amely az Advanced és Total Security szintek részét képezi, de külön,
célzott megoldásként is megvásárolható.

Tárhelyvédelem

A Kaspersky Security for Storage (és benne az EMC Celerra) védelmet
nyújt a kártékony programok ellen, észlelve és eltávolítva a hálózaton
megosztható fertőzött fájlokat.

• Kaspersky
Anti-Virus
for Storage
(antivírus
tárolókhoz)

Kizárólag

Rendszerfelügyelet

A megoldás az informatikai folyamatok optimalizálására szolgáló
számos hatékony és hasznos eszközt tartalmaz. A Kaspersky Systems
Management tartalma:
• Rendszerkiszolgálás
• Szoftverek távoli telepítése
• Távoli hibaelhárítás
• Licenckezelés
• Biztonságirés-vizsgálat
• Javítócsomagok kezelése
• Hálózati hozzáférés szabályozása

• Advanced
• Total

Igen

• Advanced
• Total

Igen

Minden komponens a Kaspersky Security Center kezelőfelületéről
érhető el.
A Kaspersky Systems Management az Advanced és Total
Security szintek részét képezi, de külön, célzott megoldásként is
megvásárolható.
Szoftverek távoli
telepítése

A rendszergazdák egy központi helyszínről terjeszthetik és
telepíthetik az új szoftvereket és frissítéseket a felhasználók részére,
manuálisan vagy ütemezve. A távoli irodákban a frissítésekért felelős
munkaállomások jelölhetők ki, amivel jelentősen csökkenthető
a hálózati forgalom.
Ez a szolgáltatás a Kaspersky Systems Management alkotórésze,
amely az Advanced és Total Security szintek részét képezi, de külön,
célzott megoldásként is megvásárolható.

Szolgáltatás

Leírás

Melyik termék
tartalmazza a
szolgáltatást?

Célzott megoldásként
rendelkezésre áll?

Távoli hibaelhárítás

Ha egy felhasználó rendszerhibát észlel, a rendszergazda a jól
ismert Kaspersky Security Center (Biztonsági központ) segítségével
távolról bejelentkezhet a felhasználó számítógépére, és elvégezheti a
hibaelhárítást.

• Advanced
• Total

Igen

Ez a szolgáltatás a Kaspersky Systems Management alkotórésze,
amely az Advanced és Total Security szintek részét képezi, de külön,
célzott megoldásként is megvásárolható.
Virtualizálási
biztonság

A Kaspersky a VMware megoldásával együtt úgy alakította át díjnyertes
biztonsági szoftverét, hogy az működőképes legyen vCloud Ecosystem
Framework környezetben. A kártékony programok ellenőrzése virtuális
gépek esetében egy virtuális eszközre kerül. Így jelentős erőforrások
takaríthatók meg, és elkerülhetők a vírus-ellenőrzések tömeges futtatásából adódó problémák és az azonnali bekapcsoláskor jelentkező
biztonsági rések. Egyetlen kezelőkonzolról válik lehetővé a szabályok
virtuális és fizikai gépekre történő alkalmazása.

• Kaspersky
Security for
Virtualization
(virtualizálási
biztonság)

Kizárólag

Biztonságirésvizsgálat

A hálózat rejtett biztonsági réseinek azonosítása először a hardver- és
szoftverleltár összeállításával, majd az eredmények több adatbázisból
származó valós idejű adatokkal történő összevetésével. A Kaspersky
Lab a fenyegetések fontossági sorrendjének meghatározásával és –
ha vannak – megoldások ajánlásával segíti a rendszergazdákat.

• Advanced
• Total

Igen

Ez a szolgáltatás a Kaspersky Systems Management alkotórésze,
amely az Advanced és Total Security szintek részét képezi, de külön,
célzott megoldásként is megvásárolható.
Webes védelem /
internetes átjárók
védelme

A Kaspersky Lab ISA/TMG, Proxy és Checkpoint védelme gyakran
a többszintű biztonsági modell első védelmi vonalát jelenti. Ezen
a szinten kulcsfontosságú a kártékony programok elleni hatékony
védelem. Az internetes átjárók védelme a Total Security szint részét
képezi, de külön, célzott megoldásként is kapható. Ha a Select vagy
Advanced szintű verzióval vásárolja meg, különleges kiegészítő
kedvezményekre jogosult. A részletekről érdeklődjön viszonteladójánál!

• Total

Igen

Web felügyelet

Lehetővé teszi a felhasználóknak a biztonságos, szabályoknak
megfelelő böngészést. A Kaspersky Lab Web Control biztosítja a
böngészés felügyeletéhez és korlátozásához szükséges eszközöket
URL, kategória, időpont és felhasználó szerint. A Kaspersky Security
Network komponenssel együtt alkalmas a fertőzött URL-címek és az
újonnan létrehozott tiltott oldalak valós idejű azonosítására.

• Select
• Advanced
• Total

Nem

• Select
• Advanced
• Total

Nem

A web-felügyeleti alkalmazás külön nem vásárolható meg, csak a jobb
oldalon felsorolt termékek/szintek részeként áll rendelkezésre.
Engedélyezési listák
(whitelist)

A Kaspersky Lab rendkívül leegyszerűsíti az engedélyezési listák
készítését – még „alapértelmezésben tiltott” beállítás mellett is.
Dinamikus engedélylista (Dynamic Whitelisting) technológiánkkal
biztosítható, hogy a legitim szoftverfrissítések valós időben
bekerüljenek a társaság szabályrendszerébe. A rendszergazdát
beépített varázslók vezetik végig ennek a rendkívül hatékony védelmi
mechanizmusnak a beállításán.
A dinamikus engedélylista-technológia engedélyezve van a Kaspersky
végpont-felügyeleti technológiáinak alkalmazásfelügyeleti moduljában.
Külön nem vásárolható meg, csak a jobb oldalon felsorolt termékek/
szintek részeként áll rendelkezésre.

Kaspersky Lab ZAO, Moszkva, Oroszország
www.kaspersky.com

Minden, amit az internetes
biztonságról tudni kell:
www.securelist.com

Viszonteladó keresése az Ön
közelében:
www.kaspersky.com/buyoffline
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