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Każda firma, niezależnie od rozmiaru, jest narażona na ataki ze strony szkodli-
wego oprogramowania. Kaspersky Lab posiada unikatowe zasoby pozwalające 
dostrzec i wykryć wiele z tych zagrożeń.   

Co więcej, poziom zagrożenia ciągle się zwiększa. Liczba nowych szkodliwych programów 
atakujących konsumentów oraz firmy takie jak Twoja przekracza obecnie 325 000 unikato-
wych zagrożeń – każdego dnia.

Zespół Kaspersky Lab jest zaniepokojony tymi zagrożeniami oraz ryzykiem, jakie stwarzają 
dla firm na całym świecie – dlatego zalecamy organizacjom, aby zadbały o to, by ich strate-
gia bezpieczeństwa IT spełniła trzy kluczowe kryteria: 

• Po pierwsze, niezbędny jest dostęp do najlepszych informacji dotyczących zagrożeń. 
Chodzi tu o dogłębne zrozumienie, jak funkcjonuje dane zagrożenie i w jaki sposób zostało 
stworzone. Jest niezwykle ważne, aby Twój system bezpieczeństwa nieustannie otrzymywał 
specjalistyczne informacje, a Twój dostawca ochrony badał strefy infekcji na całym świecie, 
aby móc przewidzieć kolejne zagrożenia.   

• Po drugie, Twoja ochrona musi obejmować narzędzia i techniki pozwalające wykrywać 
i eliminować znane, nieznane i zaawansowane szkodliwe programy. Jednocześnie, Twoje 
oprogramowanie bezpieczeństwa powinno minimalizować obciążenie systemów i ofero-
wać szybki czas skanowania, aby nie zakłócać działalności Twojej firmy. 

• Po trzecie, ze względu na coraz większą złożoność biznesowych środowisk IT, technolo-
gia ta musi być wykorzystywana na fizycznych, mobilnych i wirtualnych punktach końco-
wych, działać płynnie i wydajne za pośrednictwem jednej platformy, nie powodując konflik-
tów między oprogramowaniem i nie wymagając wielu konsol administracyjnych, a do tego 
dbając o to, by Twoja infrastruktura nie posiadała żadnych luk w bezpieczeństwie. 

Tylko Kaspersky Lab może zapewnić czołową na świecie analizę zagrożeń, jakiej potrzebuje 
Twoja firma, jak również technologię umożliwiającą zastosowanie jej, wbudowaną w niepo-
wtarzalną, kompleksową platformę bezpieczeństwa.  

Rozwiązania Kaspersky Lab cechuje elastyczność, która umożliwia im spełnienie Twoich 
celów biznesowych. To oznacza, że zawsze jesteśmy gotowi chronić Twoją organizację 
przed zagrożeniami wycelowanymi w Twoje fizyczne i wirtualne punkty końcowe, 
Twoje urządzenia mobilne, systemy pocztowe, serwery, bramy oraz portale pracy 
grupowej. Już dziś skontaktuj się z nami lub swoim dostawcą usług IT odnośnie 
którychkolwiek z produktów, rozwiązań oraz usług prezentowanych w tym dokumen-
cie. Pokażemy Ci, jak możemy działać wspólnie, aby zabezpieczyć Twoją firmę przed 
cyberzagrożeniami.  
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ANALIZA BEZPIECZEŃSTWA 
JEST CZĘŚCIĄ NASZEGO DNA 

Wszechstronna wiedza
i doświadczenie

Poważanie wśród największych 
organizacji bezpieczeństwa

Koncentracja 
na technologii

Uznani liderzy 
w niezależnych testach

 

Czołowa rola w wykrywaniu najbar-
dziej skomplikowanych zagrożeń

Dostrzeganie i przewidywanie incydentów 
naruszenia bezpieczeństwa przy pomocy 
chmury Kaspersky Security Network 

Czołowa na świecie analiza zagro-
żeń, prowadzona m.in. przez nasz 
zespół ekspertów - GReAT
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WYJĄTKOWA 
OCHRONA

 

Kaspersky Lab zapewnia skuteczną ochronę przed szkodliwym oprogramo-
waniem, wykorzystując czołową na świecie analizę zagrożeń, która jest wpi-
sana w nasze DNA i wpływa na wszystko, co robimy – i jak to robimy. 

• Koncentrujemy się na technologii – na wszystkich szczeblach – począwszy od nasze-
go dyrektora generalnego, Jewgienija Kasperskiego

• Nasz Globalny Zespół ds. Badań i Analiz (GReAT) to elitarna grupa ekspertów
ds. bezpieczeństwa IT, którzy jako pierwsi na świecie wykryli wiele z najpoważniejszych 
cyberzagrożeń w postaci zaawansowanego szkodliwego oprogramowania, ataków 
ukierunkowanych i całych kampanii cyberprzestępczych.   

• Wiele spośród najbardziej szanowanych na świecie organizacji z branży bezpieczeń-
stwa oraz organów ścigania regularnie zwraca się do nas po pomoc w dochodzeniach 
związanych z działalnością cyberprzestępców. 

• Dzięki temu, że wewnętrznie rozwijamy i udoskonalamy wszystkie podstawowe 
technologie, nasze produkty charakteryzują się bardzo wysoką skutecznością, stabilno-
ścią i wydajnością.  

• Każdego roku Kaspersky Lab uczestniczy w większej liczbie niezależnych testów 
niż jakikolwiek inny producent – w porównaniu z innymi również znacznie częściej 
zdobywaliśmy pierwsze miejsce w tych testach! 

• Najbardziej poważani analitycy branży – w tym Gartner, Inc, Forrester
Research oraz International Data Corporation (IDC) – plasują nas jako lidera w wielu 
kluczowych kategoriach bezpieczeństwa IT. 

• Ponad 130 producentów i dostawców sprzętu OEM – w tym m.in. Microsoft
®

, Cisco
®

 
Meraki, Juniper Networks, Alcatel Lucent – wykorzystuje nasze technologie 
we własnych produktach i usługach.

Wszystkie te cechy wyróżniają nas na rynku.
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NASZA TECHNOLOGIA
ANTYWIRUSOWA

GŁÓWNE KORZYŚCI

Oprogramowanie bezpieczeństwa IT jest tak skuteczne, jak silnik, na którym 
się opiera. Zarządzanie łatami, zarządzanie urządzeniami mobilnymi (MDM), 
funkcje kontroli, ochrona przed phishingiem – wszystkie te i wiele innych 
technologii to dodatkowe, cenne warstwy ochrony. Organizacje nie powinny 
godzić się na kompromis w kwestii ochrony przed znanymi, nieznanymi 
i zaawansowanymi zagrożeniami.   

Silnik bezpieczeństwa firmy Kaspersky Lab jest nieustannie rozwijany i udoskonalany dzięki 
naszej niezrównanej, dynamicznej analizie zagrożeń. To właśnie koncentracja na bezpie-
czeństwie, w połączeniu z unikatową ekspertyzą i globalnym doświadczeniem, 
wyróżnia nas spośród innych. 

Czołowa w branży wydajność silnika antywirusowego wbudowanego w platformę Kasper-
sky Endpoint Security for Business została dowiedzione w licznych, nieustannie prowa-
dzonych niezależnych testach. Sprawdź sam – przekonasz się, że ochrona Kaspersky Lab 
nie ma sobie równych.   

Oto co sprawia, że oferowana przez Kaspersky Lab ochrona przed szkodliwym oprogra-
mowaniem jest tak skuteczna i znacznie wydajniejsza niż ochrona innych producentów. 

KLUCZOWE
FUNKCJE PRODUKTU

• Wykrywanie znanych, 
nieznanych i zaawansowanych 
zagrożeń
• Analiza behawioralna 
i heurystyka
• Kaspersky Security Network 
- ochrona wspomagana chmurą
• Aktywne leczenie
• Szyfrowanie i ochrona przed 
oprogramowaniem wyłudzają-
cym okup
• Automatyczne zapobieganie 
exploitom
• System zapobiegania włama-
niom (HIPS) i osobista zapora 
sieciowa
• Blokowanie ataków siecio-
wych
• Prosta, przejrzysta konsola 
zarządzania

OCHRONA 
WIELOWARSTWOWA
Wielopoziomowe podejście do 
bezpieczeństwa jest jednym 
z czynników, które pozwalają 
nam oferować ochronę 
o najwyższej skuteczności. 
Ponieważ technologie Kasper-
sky Lab są tworzone wewnętrz-
nie, wszystkie poszczególne 
warstwy złożonej, zoptymalizo-
wanej ochrony mogą ze sobą 
sprawnie współdziałać, wywie-
rając minimalny wpływ na 
wydajność infrastruktury IT.    

Każda warstwa ochrony 
podchodzi do cyberzagrożeń 
z innej perspektywy, dzięki 
czemu specjaliści ds. IT mogą 
implementować ściśle zintegro-
wane technologie, zapewniając 
zarówno głęboką, jak i szeroką 
ochronę. 

CZOŁOWA NA ŚWIECIE 
ANALIZA ZAGROŻEŃ 
– TWOJA GWARANCJA 
CIĄGŁEJ OCHRONY
Nasza uznana na całym 
świecie globalna ekspertyza 
i analiza zagrożeń jest wyko-
rzystywana bezpośrednio 
w naszych rozwiązaniach 
bezpieczeństwa, które 
nieustannie ewoluują w ciągle 
zmieniającym się świecie IT. 
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FUNKCJE

CZOŁOWA W BRANŻY 
OCHRONA — FAKT 
UDOWODNIONY W 
NIEZALEŻNYCH TESTACH

W 2014 r. produkty 
firmy Kaspersky Lab 
uczestniczyły w 93 
niezależnych testach 
i przeglądach.
Nasze produkty 66 
razy uplasowały się 
w testach w pierwszej 
trójce, a 51 razy zajęły 
pierwsze miejsce 
– w ponad połowie 
wszystkich testów.

Do takiego wyniku 
nie zbliżył się żaden 
produkt ani rozwiąza-
nie żadnego z naszych 
głównych konkuren-
tów.

OCHRONA HEURYSTYCZNA 
– ZMNIEJSZENIE OBCIĄŻENIA 
TWOICH SYSTEMÓW
Identyfikacja szkodliwego 
oprogramowania w oparciu
o schematy oferuje udoskonalo-
ne wykrywanie – dostarczając 
mniejsze pliki aktualizacji
i zapewniając wyższe bezpie-
czeństwo. 

ANALIZA BEHAWIORALNA
Ochrona przed szkodliwym 
oprogramowaniem zawiera 
dwa komponenty w celu analizy 
aktywności programów: 
• Emulator — odtwarza i weryfiku-
je zamierzone działania progra-
mu.
• Kontrola systemu – śledzi 
działania uruchomionych 
programów, identyfikując
i analizując schematy zachowania 
typowego dla szkodliwego 
oprogramowania. 

WYKRYWANIE SZKODLIWEGO 
OPROGRAMOWANIA WSPOMA-
GANE CHMURĄ – KASPERSKY 
SECURITY NETWORK (KSN)
Reakcja w czasie rzeczywistym 
na nowe i nieznane szkodliwe 
programy. Nieustanny napływ 
nowych danych dotyczących 
prób ataków przy użyciu szkodli-
wego oprogramowania i podej-
rzanego zachowania, dostarcza-
nych dobrowolnie przez ponad 
60 milionów użytkowników 
oprogramowania Kaspersky Lab 
jest wykorzystywany do tworze-
nia natychmiastowych werdyk-
tów, dzięki czemu klienci 
otrzymują ochronę w czasie 
rzeczywistym z mniejszą liczbą 
„fałszywych alarmów”. 

AUTOMATYCZNE ZAPOBIEGA-
NIE EXPLOITOM
Automatyczne zapobieganie 
exploitom rozpoznaje typowe, 
podejrzane schematy zachowa-
nia aplikacji, dzięki czemu chroni 
przed szkodliwym oprogramo-
waniem, które wykorzystuje luki 
w zabezpieczeniach systemu 
i zainstalowanych programów. 
Technologia ta powstrzymuje 
wykonanie jakiegokolwiek 
pobranego szkodliwego kodu.

OCHRONA PRZED SZKODLI-
WYM OPROGRAMOWANIEM 
SZYFRUJĄCYM DANE I WYŁU-
DZAJĄCYM OKUP
Kontrola systemu zapisuje kopie 
ważnych plików w folderze 
tymczasowym na wypadek 
gdyby podejrzany proces 
próbował uzyskać do nich 
dostęp. Gdyby szkodliwe 
oprogramowanie próbowało 
zaszyfrować Twoje pliki, istnieje 
możliwość przywrócenia ich
z bezpiecznej kopii zapasowej.   

AKTYWNE LECZENIE
Wykorzystuje różne techniki 
w celu usunięcia wykrytej infekcji 
– zapobiegając wykonywaniu 
plików i procesów, w tym ich 
automatycznemu uruchamianiu, 
niszcząc szkodliwe oprogramo-
wanie i przywracając przechowy-
wane pliki do stanu pierwotnego.

SYSTEM ZAPOBIEGANIA 
WŁAMANIOM (HIPS) ORAZ 
OSOBISTA ZAPORA SIECIOWA
Niektóre działania programów 
stanowią wystarczająco wysokie 
ryzyko, aby zalecić ich ograni-
czenie, nawet jeśli nie potwier-
dzono, że są szkodliwe. Opraco-
wany przez Kaspersky Lab 
system zapobiegania włamaniom 
(HIPS) ogranicza działania 
w systemie zgodnie z poziomem 

zaufania aplikacji – z pomocą 
osobistej zapory sieciowej, 
która działa na poziomie 
aplikacji i ogranicza niepożąda-
ną aktywność sieciową. 

BLOKOWANIE ATAKÓW 
SIECIOWYCH
Monitoruje podejrzaną aktyw-
ność w Twojej sieci – i umożli-
wia predefiniowanie sposobu, 
w jaki zareagują Twoje systemy 
w przypadku wykrycia nieocze-
kiwanego zachowania.   

CZĘSTE AKTUALIZACJE
Aktualizacje zapewniające 
ochronę przed nowym szkodli-
wym oprogramowaniem 
są dostarczane do bazy danych 
Twojego systemu bezpieczeń-
stwa poprzez najszybszy 
w branży cykl aktualizacji, 
wraz z nieustannie aktualizowa-
nymi danymi pochodzącymi 
z opartego na chmurze systemu 
Kaspersky Security Network 
(KSN) dotyczącymi nowo 
wykrytego szkodliwego 
oprogramowania.   



8

PRODUKTY, ROZWIĄZANIA I USŁUGI 
BEZPIECZEŃSTWA DLA BIZNESU

Kaspersky  
Endpoint Security  
for Business

Rozwiązania 
ochrony ukierunkowanej

 

Usługi informacyjne 
związane z zagrożeniami IT 
oraz rozwiązania 
dla korporacji, przemysłu 
i infrastruktury krytycznej 

Security
 

Wykorzystując wiedzę i doświadczenie najlepszego na świecie 
ekosystemu analizy zagrożeń, Kaspersky Endpoint Security 
for Business oferuje wielowarstwowe podejście do bezpieczeństwa 
oparte na pojedynczej zintegrowanej platformie, obejmującej takie 
funkcje jak rozbudowane narzędzia kontroli aplikacji, urządzeń i sieci, 
szyfrowanie danych, bezpieczeństwo mobilnych punktów końcowych 
oraz zarządzanie urządzeniami mobilnymi (MDM) jak również 
zarządzanie łatami i systemami. 
Wszystko jest zarządzane z jednej centralnej konsoli 
- Kaspersky Security Center.
Kaspersky Total Security for Business oferuje dodatkowo ochronę 
poczty, sieci i serwerów współpracy, chroniąc całe środowisko IT 
Twojego przedsiębiorstwa. 

Niezależne rozwiązania Kaspersky Lab umożliwiające objęcie 
ochroną określonych obszarów Twojego systemu IT.
Niektóre rozwiązania, takie jak Kaspersky Security for Mobile, 
są również dostępne w ramach Kaspersky Endpoint Security 
for Business.
Inne, na przykład Kaspersky Security for Virtualization, są dostęp-
ne wyłącznie jako rozwiązania ukierunkowane. 
Wszystkie produkty zostały stworzone w oparciu o te same 
przełomowe technologie i analizę zagrożeń. Ponadto, wszystkie 
rozwiązania bezpieczeństwa �zycznych, mobilnych i wirtualnych 
punktów końcowych są zarządzane centralnie za pośrednictwem 
jednej konsoli – Kaspersky Security Center.

Nasze rozwiązania przeznaczone dla największych przedsię-
biorstw zwalczają zagrożenia bezpieczeństwa wycelowane 
w określone branże i infrastrukturę oraz konkretne formy ataków, 
np. DDoS (Distributed Denial of Service).
Dzięki wykorzystaniu analizy zagrożeń, doświadczenia, danych 
technicznych i naszych zasobów szkoleniowych możemy zwięk-
szyć bezpieczeństwo Twojej �rmy oraz Twoich klientów. 

Światowej klasy ochrona, którą z łatwością mogą wykorzystywać 
bardzo małe �rmy.
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INFORMACJE O KASPERSKY 
ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS

Kaspersky Endpoint Security for Business to kompletne rozwiązanie bezpie-
czeństwa zaprojektowane przez czołowych na świecie ekspertów ds. bez-
pieczeństwa. Nasze rozwiązanie to skuteczna ochrona obejmująca również 
powstające zagrożenia, wydajne działanie oraz proste zarządzanie zapew-
niane przez progresywne warstwy. 

Wszystkie komponenty zostały zaprojektowane i stworzone wewnątrz 
Kaspersky Lab, dzięki czemu oferujemy spójną platformę bezpieczeństwa 
dostosowaną do potrzeb Twojego biznesu. Rezultatem jest stabilne, zinte-
growane rozwiązanie, które nie powoduje żadnych problemów z kompaty-
bilnością i nie wymaga dodatkowej pracy w miarę rozwoju Twojego systemu 
bezpieczeństwa. 

Przy użyciu Kaspersky Endpoint Security for Business administratorzy mogą widzieć, 
kontrolować i chronić swoje środowisko IT. Narzędzia i technologie są równomiernie 
rozłożone w ramach progresywnych warstw, tak aby spełnić rosnące potrzeby bezpie-
czeństwa i IT Twojej firmy. Kaspersky Lab może znacznie ułatwić Twoją pracę.  

W celu zapewnienia swoim klientom ochrony światowej klasy Kaspersky Lab oferuje 
bogatą listę technologii, które współdziałają ze sobą w oparciu o tę samą bazę kodu 
i są wspomagane opartym na chmurze systemem Kaspersky Security Network.  

Krótko mówiąc, dostarczyliśmy pierwszą w branży platformę bezpieczeństwa, zbudo-
waną od podstaw, dzięki której administrator może z łatwością obserwować, kontrolo-
wać i chronić Twój świat IT. 
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KASPERSKY ENDPOINT SECURITY
FOR BUSINESS

Skuteczna, wielopoziomowa ochrona przed znanymi, nieznanymi i zaawansowa-
nymi zagrożeniami, zaprojektowana i stworzona przez czołowych w branży eks-
pertów bezpieczeństwa. Kaspersky Endpoint Security for Business, wspierany przez 
ekspercką analizę zagrożeń, zapewnia niezrównane bezpieczeństwo IT i kontrolę 
zasobów Twojej sieci firmowej.

KASPERSKY ENDPOINT SECURITY
FOR BUSINESS — CORE

Najlepsza w swojej klasie ochrona przed szkodliwym oprogramowaniem 
– podstawa platformy bezpieczeństwa Kaspersky Lab.
Nasze wielowarstwowe technologie ochrony są rozwijane wewnętrznie przez ludzi, 
którzy podchodzą do bezpieczeństwa z pasją. Efektem, jak potwierdzają niezależne testy, 
jest najbardziej rozbudowane i skuteczne rozwiązanie bezpieczeństwa w branży – nie istnieje 
lepsza ochrona dla Twojej organizacji.  

Ochrona przed znanymi, 
nieznanymi i zaawansowanymi 
zagrożeniami – unikatowe, 
wyrafinowane technologie 
identyfikują i eliminują obecne 
oraz powstające zagrożenia.

Automatyczne zapobieganie 
exploitom – proaktywnie 
identyfikuje nieznane i zaawan-
sowane zagrożenia.

Ochrona wspomagana chmurą 
– przy użyciu informacji w czasie 
rzeczywistym pochodzących 
z globalnego systemu Kaspersky 
Security Network. 

Kontrola systemu – zapewnia 
unikatową funkcję przywracania 
plików na wypadek infekcji 
systemu.

System zapobiegania włamaniom 
(HIPS) z zaporą sieciową – HIPS 
ogranicza działania zgodnie 
z poziomem zaufania dla danej 
aplikacji – wspomagany osobistą 
zaporą sieciową na poziomie 
aplikacji, która ogranicza aktyw-
ność sieciową.
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KASPERSKY ENDPOINT SECURITY 
FOR BUSINESS — SELECT 

Skuteczne, intuicyjne funkcje kontroli punktów końcowych połączone 
z ochroną proaktywną oraz zarządzaniem urządzeniami mobilnymi. 
Kontrola aplikacji, sieci oraz urządzeń, łącznie z dynamiczną białą listą tworzoną i uaktualnianą 
przez wewnętrze laboratorium Kaspersky Lab, pozwala na zwiększenie skuteczności ochrony 
punktów końcowych. Ochroną są także objęte urządzenia mobilne stanowiące własność firmy 
i pracowników (BYOD), a wszystkie funkcje bezpieczeństwa są zarządzane z poziomu jednej 
konsoli administracyjnej - Kaspersky Security Center. Ochrona serwera plików daje pewność, 
że potencjalna infekcja nie rozprzestrzeni się na przechowywane dane firmowe.

Ochrona 
serwera plików

Ochrona
urządzeń

mobilnych

Kontrola
punktów

końcowych
Centralne

zarządzanie
Antywirus

i zapora sieciowa

Zarządzanie aplikacjami mobilnymi 
(MAM) — pracownicy mogą uruchamiać 
jedynie aplikacje znajdujące się 
na firmowej białej liście, co zapobiega 
pojawieniu się na urządzeniach 
firmowych niechcianych, nieznanych 
lub niebezpiecznych programów. Dzięki 
zastosowaniu konteneryzacji administra-
tor może odizolować firmowe dane 
od prywatnych informacji pracowników. 
Dodatkowo, możliwe jest zastosowanie 
szyfrowania oraz funkcji zdalnego 
wymazywania danych. 

Zarządzanie urządzeniami mobilnymi 
(MDM) — zunifikowany interfejs 
dla standardów Microsoft® Exchange 
ActiveSync oraz iOS MDM, pozwalający 
na zarządzanie politykami w trybie OTA 
(Over The Air). Obsługiwany jest także 
system Samsung KNOX dla urządzeń 
z systemem AndroidTM. 

Portal samoobsługowy — pozwala 
pracownikom na samodzielne rejestro-
wanie swoich prywatnych (i autoryzowa-
nych) urządzeń w sieci firmowej. 
Po zarejestrowaniu na urządzeniu 
zostaną automatycznie zainstalowane 
wszelkie wymagane certyfikaty, klucze 
dostępu oraz funkcje antykradzieżowe. 
Wszystko to pozwala znacznie zmniej-
szyć nakład pracy personelu IT.

Kaspersky Endpoint Security for Business — SELECT zawiera również wszystkie komponenty warstwy CORE.

OCHRONA SERWERA PLIKÓW
Wszystkie ustawienia bezpieczeństwa 
serwerów plików są zarządzane 
wraz z ochroną punktów końcowych 
z poziomu konsoli Kaspersky Security 
Center. 

OCHRONA URZĄDZEŃ 
MOBILNYCH
Zaawansowane, proaktywne i 
wspierane chmurą technologie dbają 
o bezpieczeństwo urządzeń 
mobilnych dzięki zastosowaniu 
wielowarstwowej ochrony działającej 
w czasie rzeczywistym. 

Dzięki zastosowaniu dodatkowych 
technologii ochrony przed zagroże-
niami internetowymi, spamem 
oraz phishingiem, firmowe urządzenia 
mobilne są zabezpieczone na 
najwyższym poziomie. 

Zdalne funkcje antykradzieżowe 
— aby zapobiegać skutkom zgubienia 
lub kradzieży firmowych urządzeń 
mobilnych, rozwiązanie Kaspersky Lab 
jest wyposażone w funkcje zdalnego 
blokowania, wymazywania i lokalizo-
wania. Możliwe jest także zdalne 
uruchomienie alarmu (do jego 
wyłączenia konieczne będzie podanie 
zdefiniowanego wcześniej hasła), 
a nawet wykonanie zdjęcia złodzieja 
przy użyciu przedniej kamery 
urządzenia mobilnego. 

KONTROLA PUNKTÓW 
KOŃCOWYCH
Kontrola aplikacji wraz z dynamiczną 
białą listą – korzysta z danych 
o reputacji plików, pobieranych 
w czasie rzeczywistym z chmury 
Kaspersky Security Network. Pozwala 
administratorom na dopuszczanie, 
blokowanie lub regulowanie działania 
aplikacji, także z wykorzystaniem 
scenariusza domyślnej odmowy, 
korzystającego z białej listy. Kontrola 
przywilejów aplikacji oraz skanowanie 
luk pozwalają na ograniczanie działania 
programów, które zachowują się 
w sposób podejrzany.

Kontrola sieci — zasady dotyczące 
korzystania z internetu mogą być 
tworzone przy użyciu predefiniowanych 
lub własnych kategorii, co daje 
administratorom możliwość definiowa-
nia szczegółowych reguł i zwiększa 
efektywność zarządzania.

Kontrola urządzeń — administratorzy 
mogą tworzyć reguły kontrolujące 
możliwość korzystania z zewnętrznych 
nośników danych (takich jak karty SD 
czy pendrive’y). Stosowanie tych reguł 
może być skorelowane z terminarzem 
i wykonywane jednocześnie na wielu 
urządzeniach.
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KASPERSKY ENDPOINT SECURITY
FOR BUSINESS — ADVANCED

Narzędzia zarządzania systemami optymalizują wydajność oraz bezpieczeństwo 
infrastruktury IT, a zintegrowane mechanizmy szyfrowania pozwalają jeszcze 
skuteczniej zabezpieczać cenne dane. 
Zautomatyzowane zarządzanie łatami i obrazami systemów operacyjnych, zdalna dystrybucja 
oprogramowania oraz integracja z systemami SIEM znacznie usprawnia zarządzanie ochroną. Ponad-
to, inwentaryzacja oprogramowania i sprzętu oraz zarządzanie licencjami daje administratorom 
jeszcze większą kontrolę nad siecią firmową. Zintegrowana technologia szyfrowania dodaje efektyw-
ną warstwę ochrony najcenniejszych danych. 

Kaspersky Endpoint Security for Business — ADVANCED zawiera również wszystkie 
komponenty warstw SELECT oraz CORE.

ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI 
Zarządzanie lukami i łatami 
— automatyczne wykrywanie 
luk w systemach operacyjnych 
i aplikacjach oraz ich priorytety-
zacja, wraz z błyskawiczną, 
automatyczną dystrybucją łat 
i uaktualnień. 

Wdrażanie systemów operacyj-
nych — łatwe tworzenie, 
przechowywanie i wdrażanie 
obrazów systemów operacyj-
nych, łącznie z obsługą UEFI. 

Dystrybucja i rozwiązywanie 
problemów z aplikacjami 
— funkcje zdalnego wdrażania 
oprogramowania oraz aktualiza-
cji systemu operacyjnego są 
dostępne na żądanie lub 
zgodnie z terminarzem, łącznie 
z obsługą standardu 
Wake-on-LAN. Dzięki zastoso-
waniu technologii Multicast 
dostępne są funkcje zdalnego 
rozwiązywania problemów 
oraz dystrybucji oprogramowa-
nia klienckiego. 

Inwentaryzacja sprzętu 
i oprogramowania oraz 
zarządzanie licencjami — 
identyfikacja, obserwowanie
i kontrolowanie (łącznie
z blokowaniem), wraz z zarzą-
dzaniem licencjami, zapewnia 
kompletny przegląd sprzętu 
oraz aplikacji wykorzystywanych 
w sieci firmowej, także na 
urządzeniach przenośnych. 
Dostępne są także funkcje 
zarządzania licencjami sprzętu
i oprogramowania, wykrywania 
urządzeń gości, kontroli 
przywilejów 
oraz przydzielania dostępu. 

Integracja z systemami SIEM 
— obsługa systemów IBM® 
QRadar oraz HP ArcSight. 

Kontrola dostępu z uwzględ-
nieniem ról (RBAC) — Zadania 
związane z zarządzaniem mogą 
być podzielone między różnych 
administratorów. Widok prezen-
towany przez konsolę może być 
dostosowany do przyznanych 
ról i uprawnień. 

SZYFROWANIE
Wydajne szyfrowanie danych 
— na punktach końcowych 
może być stosowane szyfrowa-
nie na poziomie plików/folde-
rów (FLE) oraz całych dysków 
(FDE). Obsługa „trybu przeno-
śnego” zapewnia możliwość 
zarządzania szyfrowaniem 
na urządzeniach opuszczają-
cych sieć firmową. 

Elastyczne funkcje logowania 
użytkowników — obsługa 
funkcji pojedynczego logowania 
dla uwierzytelniania przed 
uruchamianiem (PBA). Dostępne 
jest także uwierzytelnianie 
dwuskładnikowe oraz z wyko-
rzystaniem tokenów. 

Zintegrowany mechanizm 
tworzenia polityk — unikatowa 
integracja szyfrowania
z funkcjami kontroli aplikacji 
oraz urządzeń oferuje dodatko-
wą warstwę zaawansowanej 
ochrony i znacznie ułatwia 
zarządzanie. 
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KASPERSKY TOTAL SECURITY
FOR BUSINESS 

Organizacje, które wymagają wszechstronnej ochrony dla całego swoje-
go środowiska IT, wybierają Kaspersky Total Security for Business. 
Kaspersky Total Security for Business stanowi kompletną platformę ochrony i zarządzania. Rozwią-
zanie zabezpiecza każdą warstwę Twojej sieci i zawiera rozbudowane narzędzia kon�guracji, 
które zapewniają produktywność użytkowników oraz ochronę przed szkodliwym oprogramowa-
niem, niezależnie od użytkowanych urządzeń i lokalizacji.     

Kaspersky Total Security for Business zawiera również wszystkie komponenty warstw 
ADVANCED, SELECT oraz CORE.

OCHRONA SERWERÓW 
POCZTY

Skutecznie zapobiega szkodli-
wemu oprogramowaniu 
rozprzestrzenianemu za 
pośrednictwem poczty 
elektronicznej, atakom 
phishingowym oraz spamowi 
przy użyciu opartych 
na chmurze aktualizacji 
w czasie rzeczywistym, 
zapewniających wysokie 
współczynniki wykrywania
i minimalną liczbę fałszywych 
alarmów. Zawiera również 
ochronę przed szkodliwym 
oprogramowaniem dla IBM

®
 

Domino
®

. Funkcja ochrony 
przed wyciekiem danych dla 
Microsoft Exchange jest 
dostępna jako niezależne 
rozwiązanie. 

OCHRONA BRAM 
INTERNETOWYCH

Zapewnia bezpieczny dostęp 
do internetu w całej organiza-
cji poprzez automatyczne 
usuwanie szkodliwych
i potencjalnie niebezpiecznych 
programów w ruchu HTTP(S) / 
FTP / SMTP oraz POP3. 

OCHRONA WSPÓŁPRACY

Chroni serwery i farmy 
SharePoint

®
 przed wszystkimi 

formami szkodliwego oprogra-
mowania. Funkcja ochrony 
przed wyciekiem danych 
dla serwera Sharepoint, 
dostępna oddzielnie, zapewnia 
możliwości filtrowania plików 
i zawartości, identyfikuje 
poufne dane i chroni przed 
wyciekiem informacji.
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FUNKCJE PRODUKTU 
Które rozwiązanie jest odpowiednie dla Ciebie? 

Zapora sieciowa

Kontrola aplikacji

Kontrola urządzeń

Kontrola sieci

Ochrona serwera plików

Szyfrowanie

Analiza luk w zabezpieczeniach

Zarządzanie łatami

Inwentaryzacja

Kontrola licencji

Dystrybucja oprogramowania

Wdrażanie systemów operacyjnych

Ochrona serwera współpracy

Ochrona serwera poczty

Ochrona bramy internetowej

Ochrona infrastruktury wirtualnej

Zarządzanie urządzeniami
/ aplikacjami mobilnymi

Funkcja dostępna Funkcja częściowo dostępna – szczegóły można znaleźć na stronach poświęconych produktom• •

Ochrona przed szkodliwym
oprogramowaniem

Ochrona serwera
przechowywania danych

Ochrona mobilnych
punktów końcowych
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KASPERSKY SECURITY
FOR FILE SERVER
Kaspersky Security for File Server zapewnia ekonomiczną, niezawodną, skalowal-
ną ochronę dla współdzielonego magazynu plików, nie wywierając zauważalne-
go wpływu na działanie systemu.  

Kaspersky Security for File Server jest dostępny w ramach Kaspersky Endpoint Security 
for Business — SELECT oraz ADVANCED, jak również Kaspersky Total Security for Business.
Może być również zakupiony oddzielnie jako rozwiązanie ukierunkowane. 

GŁÓWNE KORZYŚCI

SKUTECZNA OCHRONA PRZED 
SZKODLIWYM OPROGRAMOWA-
NIEM
Wielokrotnie nagradzany silnik 
antywirusowy firmy Kaspersky 
Lab zapewnia skuteczną ochronę 
serwera, blokując nawet najnow-
sze znane i potencjalne szkodli-
we oprogramowanie przed 
wniknięciem do sieci firmowej. 

WYSOKA WYDAJNOŚĆ I NIEZA-
WODNOŚĆ
Możesz mieć pewność, 
że Kaspersky Security for File 
Server nie spowolni w sposób 
zauważalny Twojego systemu 
ani nie będzie zakłócał operacji 
biznesowych w warunkach 
dużego obciążenia sieci. 

OBSŁUGA WIELU PLATFORM
Jedno, skuteczne rozwiązanie 
bezpieczeństwa przeznaczone 
dla niejednorodnych sieci 
serwerowych obsługujące 
najnowsze platformy i serwery, 
łącznie z serwerami terminali, 
klastrów i wirtualnymi, niepowo-
dujące problemów z kompatybil-
nością.  

SKUTECZNE ZARZĄDZANIE 
I RAPORTOWANIE
Skuteczne, przyjazne dla admini-
stratorów narzędzia zarządzania, 
informacje dotyczące stanu 
ochrony serwera, elastyczne 
ustawienia czasu skanowań 
oraz system szczegółowego 
raportowania zapewniają 
skuteczną kontrolę bezpieczeń-
stwa serwera plików, przyczynia-
jąc się do zmniejszenia kosztów 
posiadania.   

FUNKCJE

• Ochrona w czasie rzeczywi-
stym przed szkodliwym opro-
gramowaniem dla serwerów 
plików działających pod kontrolą 
najnowszej wersji systemów 
Windows® (w tym Windows 
Server® 2012/R2), Linux® 
oraz FreeBSD (w tym Samba).

• Ochrona serwerów terminali 
Citrix i Microsoft®.

• Pełna obsługa serwerów 
klastrów.

• Skalowalność – łatwa obsługa 
i ochrona nawet najbardziej 
złożonych infrastruktur niejedno-
rodnych.

• Niezawodność, stabilność 
i wysoka odporność na uszko-
dzenia.

• Technologia zoptymalizowa-
nego, inteligentnego skanowa-
nia obejmująca skanowanie 
na żądanie oraz analizę krytycz-
nych obszarów systemu. 

• Strefy zaufane pomagają 
zwiększyć wydajność ochrony, 
zmniejszając jednocześnie 
zakres zasobów, jakie należy 
przeskanować. 

• Kwarantanna i kopia zapaso-
wa danych przed leczeniem 
lub usuwaniem.

• Izolowanie zainfekowanych 
stacji roboczych.

• Scentralizowana instalacja, 
zarządzanie i aktualizacje 
z możliwością konfiguracji.

• Elastyczne scenariusze 
reagowania na incydenty.

• Szczegółowe raporty dotyczą-
ce stanu ochrony sieci.

• System powiadamiania 
o stanie aplikacji.

• Obsługa hierarchicznych 
systemów zarządzania magazy-
nami (HSM).

• Obsługa Hyper-V oraz Xen.

• Pełna kompatybilność 
z VMware.

• Obsługa ReFS.
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Kontrola
uruchamiania

aplikacji

Analiza heurystyczna

Kontrola
przywilejów

aplikacji

Wykrywanie
luk

 

Lokalna biała lista

Biała lista w chmurze

NASZE TECHNOLOGIE KONTROLI 
PUNKTÓW KOŃCOWYCH
Skuteczne narzędzia kontroli punktów końcowych, ściśle zintegrowane z prze-
łomową ochroną przed szkodliwym oprogramowaniem i jedynym w branży 
specjalistycznym laboratorium odpowiedzialnym za białą listę pomagają chro-
nić Twoją firmę przed dynamicznym środowiskiem cyberzagrożeń. 

CHROŃ, EGZEKWUJ, KONTROLUJ
Luki w zabezpieczeniach 
zaufanych aplikacji, szkodliwe 
oprogramowanie rozprzestrze-
niane przez strony WWW oraz 
brak kontroli nad urządzeniami 
peryferyjnymi – to wszystko 
kształtuje coraz bardziej złożony 
krajobraz cyberzagrożeń. 
Oferowane przez Kaspersky Lab 
narzędzia kontroli aplikacji, sieci 
i urządzeń zapewniają pełną 
kontrolę nad Twoimi punktami 
końcowymi, nie zmniejszając 
przy tym produktywności. 

KONTROLA APLIKACJI
I DYNAMICZNA BIAŁA LISTA
Ochrona systemów przed 
znanymi i nieznanymi zagroże-
niami poprzez przekazanie 
administratorom pełnej kontroli 
nad aplikacjami i programami, 
które mogą być uruchamiane 
na punktach końcowych, 
niezależnie od zachowania 
użytkownika końcowego. 
Technologia ta umożliwia także 
monitorowanie integralności 
aplikacji w celu oceny zachowa-
nia aplikacji i blokuje wykonywa-
nie  

nieoczekiwanych działań, 
które mogą stanowić zagrożenie 
dla punktu końcowego lub sieci. 
Uproszczone, zindywidualizowa-
ne lub zautomatyzowane 
tworzenie i egzekwowanie 
polityki umożliwia: 

• Kontrolę uruchomienia aplikacji:
Dopuszczanie, blokowanie, 
audytowanie uruchamiania 
aplikacji. Zwiększenie produktyw-
ności poprzez ograniczenie 
dostępu do aplikacji niezwiąza-
nych z biznesem. 

• Kontrola przywilejów aplikacji:
Reguluje i kontroluje dostęp 
aplikacji do danych i zasobów 
systemowych. Klasyfikuje 
aplikacje jako zaufane, niezaufa-
ne lub działające z ograniczenia-
mi. Zarządza dostępem aplikacji 
do zaszyfrowanych danych 
na punktach końcowych, 
takich jak informacje podawane 
za pośrednictwem przeglądarek 
internetowych lub Skype’a.

• Skanowanie luk w zabezpie-
czeniach aplikacji: proaktyw-
na ochrona przed atakami 
wykorzystującymi luki 
w zabezpieczeniach zaufa-
nych aplikacji.
Większość rozwiązań służą-
cych do kontroli oferuje 
jedynie podstawową funkcjo-
nalność blokowania/umożli-
wiania dostępu. Narzędzia 
kontroli firmy Kaspersky Lab 
są unikatowe ze względu 
na wykorzystywanie opartych 
na chmurze baz białej listy, 
umożliwiając dostęp do 
najnowszych danych dotyczą-
cych aplikacji niemal w czasie 
rzeczywistym. 

Technologie kontroli 
aplikacji firmy Kaspersky Lab 
wykorzystują oparte na 
chmurze bazy białej listy
w celu analizowania
i monitorowania aplikacji 
na każdym etapie: podczas 
pobierania, instalacji 
oraz uruchamiania. 
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Dynamiczna biała lista, 
która może być wykorzystywa-
na w trybie domyślnej 
odmowy, blokuje wszystkie 
aplikacje próbujące wykonać 
się na dowolnej stacji robo-
czej, jeśli administratorzy 
wyraźnie nie zezwolą na jej 
uruchomienie.    

Kaspersky Lab jest jedyną firmą 
w branży bezpieczeństwa, 
która posiada specjalistyczne 
laboratorium odpowiedzialne 
za białą listę, prowadząc 
nieustannie monitorowaną 
i uaktualnianą bazę danych 
obejmującą ponad 500 
milionów legalnych aplikacji. 
Opcja domyślnej odmowy 
może zostać zastosowana
w środowisku testowym, 
pozwalając administratorom 
na ustalenie legalności danej 
aplikacji, zanim zostanie 
zablokowana. Ponadto, można 
tworzyć kategorie aplikacji
w oparciu o podpisy cyfrowe, 
blokując możliwość urucha-
miania legalnego oprogramo-
wania, które zostało zmodyfi-
kowane przez szkodliwy kod 
lub pochodzi z podejrzanego 
źródła.      

ŁATWE ZARZĄDZANIE
Wszystkie narzędzia kontroli 
firmy Kaspersky Lab integrują 
się z Active Directory, dlatego 
ustanowienie ogólnych polityk 
jest łatwe i szybkie. Wszystkie 
funkcje kontroli punktów 
końcowych są zarządzane z tej 
samej konsoli za pośrednic-
twem jednego interfejsu. 

KONTROLA SIECI
Monitoruje, filtruje i kontroluje 
strony WWW, które użytkownicy 
końcowi mogą odwiedzać
w pracy, zwiększając tym samym 
ich produktywność i chroniąc 
przed szkodliwym oprogramowa-
niem oraz atakami przeprowadza-
nymi przez internet. 

Zaawansowane funkcje kontroli 
sieci opierają się na nieustannie 
aktualizowanym katalogu stron 
internetowych, pogrupowanych 
w kategorie (np. treści dla 
dorosłych, gry, portale społeczno-
ściowe, hazard). Administratorzy 
mogą łatwo tworzyć polityki 
zabraniające, ograniczające 
lub sprawdzające korzystanie 
z określonych stron lub kategorii 
stron przez użytkownika końco-
wego, jak również tworzyć własne 
listy. Szkodliwe strony są automa-
tycznie zablokowane.  

Poprzez ograniczanie korzystania 
z internetu funkcje kontroli sieci 
pomagają zapobiegać wyciekom 
danych za pośrednictwem portali 
społecznościowych oraz komuni-
katorów internetowych. Dzięki 
elastycznym politykom admini-
stratorzy mogą zezwolić na 
surfowanie po internecie
w określonych porach dnia. 
Integracja z Active Directory 
oznacza, że polityki mogą być 
szybko i łatwo stosowane w całej 
organizacji.   

Dla większego bezpieczeństwa 
kontrola sieci jest aktywowana 
bezpośrednio na punkcie 
końcowym, przez co polityki 
są egzekwowane nawet wtedy, 
gdy użytkownik nie znajduje się 
w sieci firmowej.

KONTROLA URZĄDZEŃ
Wyłączenie portu USB 
nie zawsze rozwiąże Twoje 
problemy dotyczące urządzeń 
wymiennych. Na przykład, 
wyłączony port USB wpływa 
na inne mechanizmy bezpie-
czeństwa, takie jak dostęp 
przez sieć VPN oparty na 
sprzętowym tokenie. 
Rozwiązanie Kaspersky Lab 
zapewnia bardziej szczegóło-
wy poziom kontroli na pozio-
mie magistrali, rodzaju oraz 
urządzenia – pozwalając na 
utrzymanie produktywności 
użytkownika końcowego 
przy jednoczesnej optymaliza-
cji bezpieczeństwa. Funkcje 
kontroli można stosować 
nawet dla określonego numeru 
seryjnego urządzenia.     

• Definiowanie zezwoleń 
na połączenie/odczyt/zapis 
dla urządzeń, jak również 
określanie czasu dostępu.

• Tworzenie reguł kontroli 
urządzeń w oparciu o maski, 
co eliminuje konieczność 
fizycznego łączenia urządzeń 
w celu umieszczenia ich na 
białej liście. Możliwość umiesz-
czenia na białej liście wielu 
urządzeń jednocześnie.

• Kontrola wymiany danych 
za pośrednictwem urządzeń 
wymiennych wewnątrz i poza 
organizacją ograniczająca 
ryzyko utraty lub kradzieży 
danych.

• Integracja z technologiami 
szyfrowania firmy Kaspersky 
Lab w celu egzekwowania 
polityk szyfrowania na określo-
nych rodzajach urządzeń.

Technologia kontroli punktów końcowych jest zawarta w Kaspersky Endpoint Security 
for Business — SELECT oraz ADVANCED, jak również w Kaspersky Total Security for Business.
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KASPERSKY SECURITY
FOR MOBILE

Urządzenia mobilne stają się coraz bardziej atrakcyjne dla cyberprzestępców. Z kolei 
polityka BYOD – zezwalająca na korzystanie z prywatnych urządzeń w miejscu pracy 
– przyczynia się do tego, że w firmach występują coraz bardziej złożone kolekcje 
różnych urządzeń, tworząc wymagające środowisko kontroli i zarządzania 
dla administratorów IT.

Kaspersky Security for Mobile zapewnia bezpieczeństwo firmowych urządzeń mobil-
nych, niezależnie od miejsca, w którym się znajdują. Chroni je przed nieustannie 
ewoluującym mobilnym szkodliwym oprogramowaniem. Pozwala szybko i łatwo 
uzyskać wgląd i kontrolę nad smartfonami i tabletami w Twoim środowisku 
- z poziomu jednej lokalizacji centralnej i przy minimalnych zakłóceniach.  
 

KLUCZOWE FUNKCJE 
PRODUKTU

• Skuteczna ochrona przed 

szkodliwym oprogramowaniem

• Ochrona przed phishingiem 

i spamem

• Ochrona WWW

• Kontrola aplikacji

• Wykrywanie łamania zabez-

pieczeń urządzenia (rootowa-

nie/jailbreak)

• Konteneryzacja

• Ochrona przed kradzieżą

• Zarządzanie urządzeniami 

mobilnymi

• Portal samoobsługowy

• Scentralizowane zarządzanie

• Konsola sieciowa 

• Obsługiwane platformy:

- Android™

- iOS

- Windows® Phone

ZARZĄDZANIE APLIKACJAMI 
MOBILNYMI (MAM)
Konteneryzacja oraz selektywne 
usuwanie danych umożliwia 
rozdzielenie danych biznesowych 
i prywatnych jednym urządzeniu 
– wspomagając inicjatywy BYOD. 
To sprawia, w połączeniu z naszą 
technologią szyfrowania 
i ochrony przed szkodliwym 
oprogramowaniem, że Kaspersky 
Security for Mobile stanowi 
rozwiązanie zapewniające 
proaktywną ochronę urządze-
niom mobilnym, a nie jedynie 
program, który po prostu próbuje 
odizolować urządzenie oraz jego 
dane.  

SCENTRALIZOWANE 
ZARZĄDZANIE
Możliwość zarządzania wieloma 
platformami i urządzeniami z tej 
samej konsoli co inne punkty 
końcowe – zwiększony wgląd 
i kontrola w celu zarządzania 
bez dodatkowego wysiłku 
czy technologii.

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI

ZAAWANSOWANA OCHRONA 
PRZED SZKODLIWYM OPROGRA-
MOWANIEM DLA URZĄDZEŃ 
MOBILNYCH ORAZ BEZPIECZEŃ-
STWO DANYCH
Tylko 2014 r. Kaspersky Lab 
zmierzył się z niemal 1,4 mln 
unikatowych ataków przy użyciu 
mobilnego szkodliwego oprogra-
mowania. Kaspersky Security for 
Mobile łączy ochronę przed 
szkodliwym oprogramowaniem 
z wieloma warstwami technologii 
ochrony, zabezpieczając przed 
znanymi i nieznanymi zagrożeniami 
dla danych przechowywanych 
na urządzeniach mobilnych. 

ZARZĄDZANIE URZĄDZENIAMI 
MOBILNYMI (MDM)
Integracja z wszystkimi czołowymi 
platformami zarządzania urządze-
niami mobilnymi umożliwia zdalne 
wdrażanie i kontrolę OTA (Over the 
Air) w celu zapewnienia łatwiejsze-
go korzystania z urządzeń 
z systemami Android, iOS 
oraz Windows Phone, jak również 
zarządzania nimi. 
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FUNKCJE BEZPIECZEŃSTWA 
I ZARZĄDZANIA MOBILNEGO 

SKUTECZNA OCHRONA PRZED 
SZKODLIWYM OPROGRAMOWANIEM
Oparta na sygnaturach, proaktywna 
oraz wspomagana chmurą 
(za pośrednictwem Kaspersky 
Security Network — KSN) ochrona 
przed znanymi i nieznanymi 
zagrożeniami w postaci mobilnego 
szkodliwego oprogramowania. 
Skanowanie na żądanie i według 
harmonogramu w połączeniu 
z automatycznymi aktualizacjami 
pozwala na znaczne zwiększenie 
poziomu ochrony.

OCHRONA PRZED PHISHINGIEM 
I SPAMEM
Skuteczne technologie ochrony 
przed phishingiem i spamem 
chronią urządzenia i ich dane przed 
atakami phishingowymi i pomagają 
odfiltrować niechciane połączenia 
oraz wiadomości tekstowe.

KONTROLA SIECI/BEZPIECZNA 
PRZEGLĄDARKA
Technologie te – wspierane 
systemem Kaspersky Security 
Network (KSN) – działają w czasie 
rzeczywistym, blokując dostęp 
do szkodliwych i nieautoryzowa-
nych stron internetowych. 
Bezpieczna przeglądarka oferuje 
nieustannie uaktualnianą analizę 
reputacji, zapewniając bezpieczne 
surfowanie na urządzeniach 
mobilnych.

KONTROLA APLIKACJI
Zintegrowane z systemem KSN 
funkcje kontroli zapewniają, 
że korzystanie z aplikacji 
jest ograniczone jedynie 
do zatwierdzonego oprogramowa-
nia, podczas gdy wykorzystywanie 
nieautoryzowanych lub nieskalsyfi-
kowanych programów jest 
zabronione. Funkcjonalność 
związana z wykorzystywaniem 
urządzenia do pracy może być 
odblokowana dopiero po zainstalo-
waniu wymaganych aplikacji. Za 
pomocą kontroli braku aktywności 
aplikacji administratorzy mogą 
wymagać od użytkownika ponowne-
go zalogowania się,

Kaspersky Security for Mobile wchodzi w skład Kaspersky Endpoint Security for Business 
— SELECT oraz ADVANCED, jak również Kaspersky Total Security for Business.

w przypadku gdy nie korzystał
z aplikacji przez określony czas.
W ten sposób dane są chronione 
nawet wtedy, gdy aplikacja pozosta-
je otwarta w momencie utraty 
lub kradzieży urządzenia.     

WYKRYWANIE ŁAMANIA ZABEZPIE-
CZEŃ URZĄDZENIA (ROOTOWA-
NIE/JAILBREAK)
Automatyczne wykrywanie i raporto-
wanie łamania zabezpieczeń 
urządzeń (rootowanie w przypadku 
systemu Android oraz jailbreak 
w przypadku systemu iOS) może 
prowadzić do automatycznego 
blokowania dostępu do kontenerów, 
selektywnego usuwania danych 
lub wyczyszczenia całego urządzenia.  

KONTENERYZACJA
Oddzielenie danych biznesowych 
oraz osobistych poprzez umieszcza-
nie aplikacji w kontenerach. W celu 
zapewnienia ochrony poufnych 
danych mogą być stosowane 
dodatkowe polityki, takie jak 
szyfrowanie. Selektywne kasowanie 
danych umożliwia usuwanie 
skonteneryzowanych danych na 
urządzeniu, gdy pracownik odcho-
dzi, bez wpływu na jego dane 
osobiste.      

OCHRONA PRZED KRADZIEŻĄ
W przypadku utraty lub kradzieży 
urządzenia można aktywować 
zdalne funkcje ochrony przed 
kradzieżą obejmujące kasowanie 
danych, blokowanie i lokalizowanie 
urządzenia, kontrolę karty SIM, 
wykonywanie zdjęcia złodziejowi 
urządzenia oraz wykrywanie 
urządzeń „wywołujących alarm”. 
W zależności od przypadku, 
polecenia ochrony przed kradzieżą 
mogą być wykonywane w bardzo 
elastyczny sposób. Na przykład, 
integracja z Google Cloud Messa-
ging (GCM) umożliwia wykonanie 
poleceń niemal natychmiast, 
przyspieszając czas reakcji
i zwiększając bezpieczeństwo, 
podczas gdy wysyłanie poleceń za 
pośrednictwem portalu samoobsłu-
gowego nie wymaga żadnych 
działań ze strony administratora.    

ZARZĄDZANIE URZĄDZENIAMI 
MOBILNYMI (MDM)
Obsługa Microsoft® Exchange 
ActiveSync, Apple MDM oraz 
Samsung KNOX 2.0 umożliwia 
stosowanie szerokiego wachlarza 
polityk za pośrednictwem 
ujednoliconego interfejsu 
niezależnie od platformy. Można 
na przykład egzekwować 
szyfrowanie oraz stosowanie 
haseł lub kontrolować korzystanie 
z kamery, stosując polityki 
dla indywidualnych użytkowników 
lub grup, zarządzając ustawienia-
mi APN/VPN itd. 

PORTAL SAMOOBSŁUGOWY
Możliwość delegowania rutyno-
wego zarządzania bezpieczeń-
stwem na pracowników, łącznie 
z samodzielnym rejestrowaniem 
zatwierdzonych urządzeń. 
Podczas procesu autoryzacji 
nowego urządzenia wszystkie 
wymagane certyfikaty mogą być 
dostarczane automatycznie 
za pośrednictwem portalu, bez 
udziału administratora.
W przypadku utraty urządzenia, 
pracownik może wykonać 
wszystkie możliwe działania 
w ramach ochrony przed 
kradzieżą za pośrednictwem tego 
samego portalu.

SCENTRALIZOWANE ZARZĄDZANIE
Zarządzanie wszystkimi urządze-
niami mobilnymi w sposób 
centralny, z jednej konsoli, 
umożliwiające również zarządza-
nie bezpieczeństwem IT dla 
wszystkich innych punktów 
końcowych. Konsola sieciowa 
pozwala administratorom na 
zdalne kontrolowanie i zarządza-
nie urządzeniami, z dowolnego 
komputera. 
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Wdrażanie, zarządzanie
i stosowanie polityk

Wewnątrz sieci Poza siecią

NASZA TECHNOLOGIA 
SZYFROWANIA 

Zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi do danych na skutek utraty oraz kradzieży 
urządzenia lub infekcji szkodliwym oprogramowaniem kradnącym dane.
Proaktywna ochrona danych oraz zapewnienie zgodności z przepisami to konieczność. 
Technologia szyfrowania firmy Kaspersky Lab zabezpiecza cenne dane na wypadek przy-
padkowej utraty, kradzieży urządzenia oraz ukierunkowanych ataków przy użyciu szkodli-
wego oprogramowania. Łącząc skuteczną technologię szyfrowania z czołowymi w branży 
technologiami Kaspersky Lab służącymi do ochrony punktów końcowych, nasza zintegro-
wana platforma chroni dane na urządzeniach, niezależnie od tego, czy pracownicy korzy-
stają z nich wewnątrz firmy czy zabierają je ze sobą poza opuszczając miejsce pracy.   

Ponieważ technologia ta została stworzona wewnętrznie przez Kaspersky Lab, jest łatwa 
we wdrożeniu i zarządzaniu z poziomu scentralizowanej konsoli, przy użyciu jednej polity-
ki.  

Technologia szyfrowania 
Kaspersky Lab zapobiega utracie 
danych oraz nieautoryzowane-
mu dostępowi do informacji:
• Szyfrowanie pełnego dysku 
(FDE)
• Szyfrowanie na poziomie 
pliku/folderu (FLE)
• Szyfrowanie urządzeń wymien-
nych i wewnętrznych

ZARZĄDZANIE ZA POŚREDNIC-
TWEM JEDNEJ KONSOLI 

BEZPIECZNA KRYPTOGRAFIA 
ZGODNA ZE STANDARDAMI 
RYNKOWYMI
Kaspersky Lab wykorzystuje 
szyfrowanie Advanced Encryption 
Standard (AES) z kluczem 
o długości 256 bitów z uprosz-
czonym zarządzaniem i depozy-
tem kluczy. Nasze rozwiązania 
obsługują technologię Intel® 
AESNI oraz platformy UEFI i GPT.   

PEŁNA ELASTYCZNOŚĆ
Kaspersky Lab oferuje szyfrowanie 
na poziomie pliku i folderu (FLE) 
oraz szyfrowanie pełnego dysku 
(FDE), uwzględniając wszystkie 
możliwe scenariusze użycia. Dane 
mogą być chronione zarówno na 
dyskach twardych jak i urządze-

wania firmy Kaspersky Lab działa 
przejrzyście na wszystkich 
aplikacjach, bez zmniejszania 
produktywności użytkownika 
końcowego. Pojedyncze uwierzy-
telnianie zapewnia płynne 
szyfrowanie 
– użytkownik końcowy może 
nawet nie być świadomy działania 
tej technologii. Szyfrowanie firmy 
Kaspersky Lab umożliwia płynny, 
przejrzysty transfer plików 
pomiędzy użytkownikami
w obrębie sieci i poza nią.  

niach wymiennych. „Tryb 
przenośny” pozwala na wykorzy-
stywanie i transfer danych na 
zaszyfrowanych nośnikach 
wymiennych, nawet na kompute-
rach, na których nie zostało 
zainstalowane oprogramowanie 
szyfrowania – wspomagając 
bezpieczną wymianę danych 
poza siecią firmową.

POJEDYNCZE UWIERZYTELNIA-
NIE, BRAK UTRUDNIEŃ DLA 
UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO 
Od konfiguracji do codziennego 
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FUNKCJE SZYFROWANIA

PEŁNA INTEGRACJA
Z TECHNOLOGIAMI BEZPIE-
CZEŃSTWA KASPERSKY LAB
Pełna integracja z technolo-
giami Kaspersky Lab służącymi 
do ochrony przed szkodliwym 
oprogramowaniem, kontroli 
i zarządzania punktami 
końcowymi w celu zapewnia-
nia prawdziwie wielopoziomo-
wego bezpieczeństwa oparte-
go na wspólnej bazie kodu. 
Na przykład, jedna polityka 
może wyegzekwować szyfro-
wanie na określonych 
urządzeniach wymiennych. 
Ustawienia szyfrowania
w ramach tej samej polityki, 
która jest wykorzystywana do 
ochrony przed szkodliwym 
oprogramowaniem, kontroli 
urządzeń oraz innych elemen-
tów bezpieczeństwa punktów 
końcowych. Nie ma potrzeby 
instalowania i zarządzania 
oddzielnymi rozwiązaniami. 
Kompatybilność sprzętu 
sieciowego jest automatycznie 
sprawdzana przed zastosowa-
niem szyfrowania. Obsługa 
platform UEFI i GPT stanowi 
standard.   

Technologia szyfrowania wchodzi w skład Kaspersky Endpoint Security for Business 
— ADVANCED, jak również jest dostępna w Kaspersky Total Security for Business.

KONTROLA DOSTĘPU 
W OPARCIU O ROLE
W dużych organizacjach 
można wybrać opcję delego-
wania zarządzania szyfrowa-
niem przy użyciu funkcjonalno-
ści kontroli dostępu w oparciu 
o role. To pozwala na mniej 
złożone zarządzanie szyfrowa-
niem. 

UWIERZYTELNIANIE 
PRZED ROZRUCHEM (PBA) 
Podanie danych uwierzytelnia-
jących użytkownika jest 
wymagane nawet przed 
rozruchem systemu operacyj-
nego, zapewniając dodatkową 
warstwę bezpieczeństwa
z opcjonalną jednorazową 
rejestracją. Technologia 
szyfrowania PBA firmy Kasper-
sky Lab jest również dostępna 
dla układu klawiatury innego 
niż QWERTY.   

UWIERZYTELNIENIE PRZY 
UŻYCIU KARTY INTELIGENT-
NEJ I TOKENA
Obsługa uwierzytelnienia 
dwuskładnikowego za pośred-
nictwem popularnych inteli-
gentnych kart i tokenów, 
eliminując konieczność 
tworzenia dodatkowych nazw 
użytkowników i haseł oraz 
zwiększając komfort pracy.  

AWARYJNE ODZYSKIWANIE
Administratorzy mogą odszy-
frować dane na wypadek 
awarii sprzętu lub oprogramo-
wania. Odzyskiwanie hasła 
użytkownika w celu uwierzytel-
nienia przed rozruchem lub 
dostępu do zaszyfrowanych 
danych jest implementowane 
za pośrednictwem prostego 
mechanizmu żądanie/odpo-
wiedź. 

ZOPTYMALIZOWANE WDRO-
ŻENIE, SPERSONALIZOWANE 
USTAWIENIA 
W celu ułatwienia wdrożenia 
funkcjonalność szyfrowania 
firmy Kaspersky Lab jest 
dostępna w warstwach 
‘Advanced’ i ‘Total’ rozwiązania 
Kaspersky Endpoint Security 
for Business, bez konieczności 
oddzielnej instalacji. Ustawie-
nia szyfrowania są predefinio-
wane, ale mogą zostać 
dostosowane do popularnych 
folderów, takich jak Moje 
Dokumenty, Pulpit, nowe 
foldery, rozszerzenia plików 
oraz grupy, takie jak dokumen-
ty Microsoft® O�ce lub 
archiwa wiadomości. 
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KASPERSKY SYSTEMS
MANAGEMENT

Narzędzia scentralizowanego zarządzania IT pozwalają zwiększyć bezpieczeństwo, 
a jednocześnie zmniejszyć złożoność infrastruktury. 

Niezałatane luki w zabezpieczeniach popularnych aplikacji stanowią jedno z największych 
zagrożeń dla bezpieczeństwa IT firmy. Ryzyko wzrasta wraz ze wzrostem złożoności IT 
– jeśli nie wiesz, co posiadasz, jak możesz to zabezpieczyć?

Dzięki scentralizowaniu i automatyzacji podstawowych zadań ochrony, konfiguracji 
i zarządzania – takich jak analiza luk, dystrybucja łat oraz aktualizacji, zarządzanie inwentary-
zacją i wdrażanie aplikacji – administratorzy IT nie tylko oszczędzają czas, ale również 
optymalizują ochronę.  

Kaspersky Systems Management pomaga zminimalizować zagrożenia związane z bezpie-
czeństwem IT oraz zredukować złożoność IT, zapewniając menadżerom pełną kontrolę 
w czasie rzeczywistym oraz wgląd w całą gamę urządzeń, aplikacji oraz użytkowników 
z jednego pulpitu.   

1 - Test rozwiązań do zarządzania poprawkami zlecony przez Kaspersky Lab i wykonany przez AV-TEST GmBH (lipiec 2013).

KLUCZOWE FUNKCJE 
PRODUKTU

• Analiza luk i zarządzanie 
poprawkami

• Inwentaryzacja sprzętu 
i oprogramowania

• Zdalna instalacja sprzętu 
i rozwiązywanie problemów, 
obejmująca również odległe 
biura

• Wdrażanie systemów 
operacyjnych

• Integracja z systemami 
SIEM

• Kontrola dostępu na 
podstawie ról

• Scentralizowane zarządza-
nie

ZWIĘKSZONE BEZPIECZEŃSTWO
Zwiększenie bezpieczeństwa IT 
i zmniejszenie obciążenia rutynowy-
mi zadaniami dzięki niezwłoczne-
mu, zautomatyzowanemu dostar-
czaniu łat i aktualizacji. Zautomaty-
zowane wykrywanie luk i priorytety-
zacja sprzyjają większej wydajności 
i zmniejszają obciążenie zasobów. 
Z niezależnych testów1 wynika, 
że Kaspersky Lab zapewnia
w najkrótszym czasie najbardziej 
wszechstronne zautomatyzowane 
zarządzanie łatami oraz aktualiza-
cjami.   

KONTROLA PRZY PEŁNYM WGLĄDZIE
Pełny wgląd w sieć z jednej konsoli 
pozwala wyeliminować domysły 
administratora, który teraz dysponu-
je kompletem informacji, gdy 
jakiekolwiek aplikacje lub urządze-
nia (w tym urządzenia gości) 
uzyskują dostęp do sieci. To 
umożliwia scentralizowaną kontrolę 
dostępu użytkownika i urządzenia 
do danych oraz aplikacji organizacji 
zgodnie z funkcjonującymi polityka-
mi IT.   

CENTRALNE ZARZĄDZANIE
Rozwiązanie Kaspersky Systems 
Management jest zarządzane 
z poziomu Kaspersky Security 
Center. Centralna konsola 
umożliwia dostęp do każdej 
funkcji, jak również zarządzanie 
nią przy użyciu spójnych, intuicyj-
nych poleceń oraz interfejsów, 
które umożliwiają automatyzację 
rutynowych zadań IT. 
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FUNKCJE

ANALIZA LUK I ZARZĄDZANIE 
POPRAWKAMI
Automatyczne skanowanie 
oprogramowania umożliwia 
szybkie wykrywanie luk, prioryte-
tyzację i działania korygujące. 
Łaty i aktualizacje mogą być 
dostarczane automatycznie 
(dla oprogramowania firmy 
Microsoft® i pochodzącego 
od innych dostawców) 
w minimalnym przedziale 
czasowym. Administrator jest 
powiadamiany o statusie instalacji 
każdej łaty. Instalacja poprawek 
niekrytycznych może zostać 
zaplanowana i wykonana po 
godzinach pracy, nawet jeśli 
komputery są wyłączone 
(dzięki obsłudze technologii 
Wake-on-LAN). Rozwiązanie 
pozwala także na lokalną 
dystrybucję łat i aktualizacji do 
odległych biur, zmniejszając 
wymagania dotyczące przepusto-
wości.   

INWENTARYZACJA SPRZĘTU 
I OPROGRAMOWANIA
Automatyczne wykrywanie, 
inwentaryzacja, powiadamianie 
oraz śledzenie sprzętu i oprogra-
mowania, w tym urządzeń 
wymiennych, umożliwia admini-
stratorom szczegółowy wgląd 
w urządzenia i aktywa wykorzy-
stywane w sieci korporacyjnej. 
Możliwe jest także wykrywanie 
urządzeń gości i zapewnianie im 
dostępu do internetu. Kontrola 
licencji na oprogramowanie 
zapewnia wgląd w informacje 
szczegółowe, takie jak licencjo-
nowane węzły oraz czas trwania 
licencji.      

Kaspersky Systems Management wchodzi w skład Kaspersky Endpoint Security for Business 
— ADVANCED, jak również Kaspersky Total Security for Business. 
Produkt może także zostać zakupiony oddzielnie jako rozwiązanie ukierunkowane. 

ELASTYCZNE PRZYGOTOWY-
WANIE SYSTEMU OPERACYJNE-
GO I APLIKACJI
Scentralizowane, łatwe tworze-
nie, przechowywanie, klonowanie 
i wdrażanie optymalnie zabezpie-
czonych obrazów systemu. 
Wdrażanie wykonywane po 
godzinach za pośrednictwach 
Wake-on-LAN z możliwością 
edycji po instalacji w celu 
zapewnienia większej elastyczno-
ści. Obsługa UEFI.  

DYSTRYBUCJA 
OPROGRAMOWANIA
Możliwość zdalnego wdrażania-
/aktualizacji za pośrednictwem 
jednej konsoli. Ponad 100 
popularnych aplikacji identyfiko-
wanych za pośrednictwem 
Kaspersky Security Network 
można zainstalować automatycz-
nie, po godzinach pracy, w razie 
potrzeby. Pełna obsługa zdalne-
go rozwiązywania problemów 
zapewniająca wyższe bezpie-
czeństwo poprzez zezwolenia dla 
użytkowników i raporty (audyty)
z sesji. 

INTEGRACJA Z SYSTEMAMI SIEM
Zapewnia bezpośrednie raporto-
wanie i wpływa na transfery 
zdarzeń do popularnych 
systemów SIEM - IBM® QRadar 
oraz HP ArcSight. Gromadzenie 
raportów i innych danych 
dotyczących bezpieczeństwa 
w celu analizy, zminimalizowania 
obciążenia pracą administratora 
oraz wykorzystywania narzędzi 
przy jednoczesnym uproszczeniu 
raportowania na poziomie 
przedsiębiorstwa.  

KONTROLA DOSTĘPU NA 
PODSTAWIE RÓL
Wyróżnienie ról oraz obowiązków 
administratorów w złożonych 
sieciach. Dostosowanie widoku 
konsoli zgodnie z rolami
i uprawnieniami.  

SCENTRALIZOWANE ZARZĄ-
DZANIE
Jedna zintegrowana konsola 
administracyjna, Kaspersky 
Security Center, obsługuje 
zarządzanie ochroną systemu 
dla stacji roboczych (także 
wirtualnych) oraz urządzeń 
mobilnych, w całej sieci, 
za pośrednictwem jednego 
interfejsu.
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KASPERSKY SECURITY
FOR MAIL SERVER

Kaspersky Security for Mail Server zapewnia niezrównaną ochronę ruchu przepływającego 
przez serwery pocztowe przed spamem, phishingiem oraz szkodliwymi programami, 
nawet w najbardziej złożonych infrastrukturach niejednorodnych.
Dla środowisk serwerowych Microsoft® Exchange dostępna jest także ochrona 
przed utratą poufnych danych za pośrednictwem poczty e-mail i załączników.

* Podczas zakupu tego produktu 
opcję zapobiegania utracie 
lub wyciekowi poufnych danych 
można nabyć osobno.

GŁÓWNE KORZYŚCI

OCHRONA PRZED SZKODLIWYM 
OPROGRAMOWANIEM
Skuteczną ochronę przed 
szkodliwym oprogramowaniem 
zapewnia wielokrotnie nagradza-
ny silnik antywirusowy firmy 
Kaspersky Lab, wspomagany
w czasie rzeczywistym przez 
oparty na technologii chmury 
system Kaspersky Security 
Network, wraz z proaktywną 
ochroną przed exploitami oraz 
filtrowaniem szkodliwych 
adresów URL.  

OCHRONA PRZED SPAMEM
W przypadku serwerów poczty 
Microsoft Exchange oraz opartych 
na systemie Linux®, udowodnio-
no, że wspomagany chmurą silnik 
antyspamowy firmy Kaspersky Lab 
blokuje do 99,96% niechcianych 
wiadomości, które marnują czas
i zasoby, przy minimalnej liczbie 
fałszywych alarmów.  

KONTROLA I OCHRONA PRZED 
WYCIEKIEM DANYCH (DLA ŚRODO-
WISK MICROSOFT EXCHANGE)*
Poprzez identyfikowanie 
w wychodzących wiadomościach 
e-mail i załącznikach bizneso-
wych, finansowych, osobistych 
oraz innych poufnych danych 
na serwerach Microsoft Exchange 
oraz dzięki kontrolowaniu 
przepływu tych informacji 
Kaspersky Security for Mail Servers 
zabezpiecza zarówno Twoje 
poufne dane jak i informacje 
Twoich pracowników i gwarantu-
je przestrzeganie regulacji 
prawnych dotyczących ochrony 
danych. Wyrafinowane techniki 
analityczne, w tym wyszukiwanie 
danych strukturalnych oraz  

słowniki fraz typowych dla biznesu, 
pomagają zidentyfikować podejrza-
ne wiadomości e-mail, które mogą 
zostać następnie zablokowane. 
System może nawet ostrzec 
przełożonego nadawcy o poten-
cjalnym naruszeniu bezpieczeń-
stwa danych. 

PROSTE, ELASTYCZNE ZARZĄDZANIE
Przyjazne dla użytkownika narzę-
dzia zarządzania i raportowania 
oraz elastyczne ustawienia 
skanowania zapewniają skuteczną 
kontrolę Twojej poczty oraz 
bezpieczeństwo dokumentów, 
pomagając obniżyć całkowity koszt 
posiadania.

FUNKCJE

• Ochrona przed szkodliwym 
oprogramowaniem w czasie 
rzeczywistym wspomagana 
opartym na chmurze systemem 
Kaspersky Security Network.   

• Natychmiastowa ochrona przed 
nieznanymi exploitami, a nawet 
lukami „zero-day”, dla których 
nie istnieją jeszcze poprawki 
bezpieczeństwa.

• Zaawansowana ochrona przed 
spamem – silnik antyspamowy 
Kaspersky Lab blokuje ponad 99% 
niechcianego ruchu e-mail.

• Ochrona przed wyciekiem 
danych (dla środowisk Microsoft 
Exchange)*. Wykrywanie poufnych 
informacji w wiadomościach e-mail 
i załącznikach na podstawie 
kategorii (takich jak informacje 
osobiste oraz dane dotyczące kart 
płatniczych), słowników oraz 
głębokiej analizy z wykorzystaniem 
danych strukturalnych. 

• Wspomagane chmurą, przepro-
wadzane w czasie rzeczywistym, 
skanowanie antyspamowe 
wszystkich wiadomości na 
serwerach Microsoft® Exchange, 
łącznie z folderami publicznymi, 
przy użyciu Kaspersky Security 
Network.  

• Skanowanie według terminarza 
wiadomości e-mail oraz baz 
danych Lotus Domino.

• Skanowanie wiadomości, baz 
danych oraz innych obiektów 
na serwerach IBM® Domino®.

• Filtrowanie wiadomości według 
rozpoznawanego formatu 
załącznika, rozmiaru i nazwy.

• Łatwy i wygodny proces aktualiza-
cji antywirusowych i antyspamo-
wych baz danych. 

• Tworzenie kopii zapasowych 
danych przed rozpoczęciem 
leczenia lub usuwania zainfekowa-
nych obiektów.

• Skalowalność i odporność 
na uszkodzenia.

• Łatwa instalacja i elastyczne 
zintegrowane zarządzanie.

• Rozbudowany system powiado-
mień.

• Pełne raporty dotyczące stanu 



25

KASPERSKY SECURITY
FOR INTERNET GATEWAY

Kaspersky Security for Internet Gateway to światowej klasy rozwiązanie do ochro-
ny przed szkodliwym oprogramowaniem, które zapewnia bezpieczny, stały dostęp 
do internetu całemu personelowi firmy.

Kaspersky Security for Mail Server oraz Kaspersky Security for Internet Gateway 
wchodzą w skład Kaspersky Total Security for Business. Produkty te mogą również 
zostać zakupione oddzielnie jako rozwiązania ukierunkowane. 

GŁÓWNE KORZYŚCI

SKUTECZNA OCHRONA 
ZMNIEJSZA PRZESTOJE 
W PRACY ORAZ ZAKŁÓCENIA 
Wielokrotnie nagradzany silnik 
antywirusowy firmy Kaspersky 
Lab blokuje najnowsze znane 
i potencjalne zagrożenia, 
uniemożliwiając im przeniknię-
cie do sieci firmowej za pośred-
nictwem szkodliwych lub 
niebezpiecznych programów. 

WYDAJNE DZIAŁANIE 
DZIĘKI OPTYMALIZACJI
Technologia zoptymalizowane-
go inteligentnego skanowania 
oraz równoważenie obciążenia 
zwiększają wydajność serwerów, 
pomagając utrzymać cenną 
przepustowość bez zmniejsza-
nia skuteczności ochrony.  

OBSŁUGA WIELU PLATFORM
Obsługa najnowszych platform 
oraz serwerów, w tym serwerów 
proxy, oraz wydajna praca nawet 
w środowiskach heterogenicz-
nych charakteryzujących się 
dużego natężenia ruchu 
sieciowego. Obsługa Microsoft® 
Forefront® TMG obejmuje 
ochronę poczty firmowej oraz 
bram sieciowych.   

PROSTE ZARZĄDZANIE 
I RAPORTOWANIE
Proste, przyjazne dla administra-
torów narzędzia zarządzania, 
elastyczne ustawienia skanowa-
nia oraz systemy raportowania 
o stanie ochrony.

FUNKCJE

• Ciągła ochrona proaktywna 
przed pojawiającymi się
i znanymi szkodliwymi progra-
mami.

• Wysokie współczynniki 
wykrywania szkodliwego 
oprogramowania przy minimal-
nej liczbie fałszywych alarmów.

• Technologia zoptymalizowa-
nego inteligentnego skanowa-
nia.

• Skanowanie w czasie rzeczy-
wistym ruchu HTTP, HTTPS 
oraz FTP. 

• Ochrona dla Squid – najpopu-
larniejszego serwera proxy 
dla systemu Linux.

• Wygodne narzędzia instalacji, 
zarządzania i aktualizacji.

• Elastyczne narzędzia skano-
wania i scenariusze reagowania 
na incydenty.

• Równoważenie obciążenia 
procesorów serwerów.

• Skalowalność i odporność 
na uszkodzenia.

• Szczegółowe raportowanie 
dotyczące stanu ochrony sieci.

FUNKCJE SPECYFICZNE 
DLA SERWERÓW MICROSOFT® 
FOREFRONT® TMG ORAZ ISA 

• Monitorowanie stanu aplikacji 
w czasie rzeczywistym.

• Skanowanie połączeń VPN.

• Skanowanie ruchu HTTPS 
w czasie rzeczywistym (tylko dla 
TMG).

• Ochrona ruchu e-mail 
(za pośrednictwem protokołów 
POP3 i SMTP).

• Magazyn kopii zapasowej 
(tylko dla TMG).
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KASPERSKY SECURITY
FOR STORAGE
Wysoce wydajna ochrona urządzeń magazynujących EMC, NetApp, Hitachi oraz IBM®.

GŁÓWNE KORZYŚCI

SKUTECZNA OCHRONA 
PRZED SZKODLIWYM OPRO-
GRAMOWANIEM W CZASIE 
RZECZYWISTYM
Ciągła ochrona proaktywna 
rozwiązań magazynujących 
podłączonych do sieci (NAS). 
Rozbudowany silnik antywirusowy 
firmy Kaspersky Lab skanuje każdy 
uruchamiany lub modyfikowany 
plik w celu wykrycia wszelkich 
rodzajów szkodliwego oprogra-
mowania, w tym wirusów, 
robaków oraz trojanów. Zaawan-
sowana analiza heurystyczna 
identyfikuje nawet nowe
i nieznane zagrożenia.  

ZOPTYMALIZOWANA 
WYDAJNOŚĆ
Wysoce wydajne skanowanie, 
wykorzystujące technologię 
zoptymalizowanego skanowania 
oraz elastyczne ustawienia 
wyjątków, zapewnia maksymalną 
ochronę, minimalizując jednocze-
śnie wpływ na działanie systemu.   

NIEZAWODNOŚĆ
Wyjątkowa odporność na 
uszkodzenia została osiągnięta 
dzięki prostej architekturze 
wykorzystującej ujednolicone 
komponenty, które zostały 
stworzone w taki sposób, aby 
mogły ze sobą płynnie współpra-
cować. W efekcie powstało 
stabilne, wytrzymałe rozwiązanie 
zapewniające niezawodność 
oraz ciągłość ochrony.   

ŁATWOŚĆ ZARZĄDZANIA
Serwery są instalowane zdalnie, 
a ochrona jest aktywna od razu - 
bez konieczności ponownego 
uruchamiania maszyn. Są 
zarządzane wraz z innymi 
komponentami ochrony za 
pośrednictwem prostej intuicyj-
nej konsoli centralnej - Kaspersky 
Security Center.      

FUNKCJE 

CIĄGŁA OCHRONA 
PROAKTYWNA
Czołowy w branży silnik skano-
wania antywirusowego firmy 
Kaspersky Lab, stworzony 
przez światowych ekspertów w 
dziedzinie analizy zagrożeń, 
zapewnia ochronę proaktywną 
przed nowymi i potencjalnymi 
zagrożeniami przy użyciu 
inteligentnych technologii 
umożliwiających sprawniejsze 
wykrywanie. 

AUTOMATYCZNE 
AKTUALIZACJE
Antywirusowe bazy danych 
są aktualizowane automatycznie 
bez zakłócenia procesu skano-
wania, zapewniając ciągłą 
ochronę oraz minimalizując 
nakład pracy administratora.  

WYKLUCZANIE PROCESÓW 
I STREFY ZAUFANE
Wydajność skanowania można 
dostosować za pomocą „stref 
zaufanych”, które, wraz ze 
zdefiniowanymi formatami 
plików oraz procesami, takimi jak 
kopie zapasowe danych, mogą 
być wyłączone ze skanowania. 

AUTOMATYCZNIE URUCHA-
MIANE SKANOWANIE OBIEK-
TÓW
W celu zwiększenia ochrony 
serwera można przeprowadzić 
skanowanie systemu operacyjne-
go oraz automatycznie urucha-
mianych plików. W ten sposób 
szkodliwe oprogramowanie 
nie zostanie uruchomione wraz 
ze startem systemu.  

ELASTYCZNE SKANOWANIE 
ZAPEWNIAJĄCE ZOPTYMALI-
ZOWANĄ WYDAJNOŚĆ
Skraca czas skanowania
i konfiguracji oraz zapewnia 
równoważenie obciążenia, 
pomagając zoptymalizować 
wydajność serwera. Administra-
tor może określić i kontrolować 
poziom szczegółowości, zakres
i czas skanowania, wskazując, 
które typy plików i obszary 
muszą zostać przeskanowane. 
Skanowanie na żądanie może 
zostać wyznaczone na okres 
niskiej aktywności serwera.  
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OCHRONA ROZWIĄZAŃ HSM 
ORAZ DAS 
Obsługa trybów skanowania 
o�ine w celu zapewnienia 
skutecznej ochrony systemów 
HSM (Hierarchical Storage 
Management). Ochrona bezpo-
średnio podłączonej pamięci 
masowej (DAS) pomaga również 
promować wykorzystywanie 
niedrogich rozwiązań pamięci 
masowej.

OBSŁUGA WSZYSTKICH 
GŁÓWNYCH PROTOKOŁÓW
Kaspersky Security for Storage 
obsługuje główne protokoły 
wykorzystywane przez różne 
systemy pamięci masowej: 
agent CAVA, RPC oraz ICAP.

OCHRONA SYSTEMÓW WIRTU-
ALNYCH ORAZ SERWERÓW 
TERMINALI
Elastyczna ochrona obejmuje 
zabezpieczenie wirtualnych 
systemów operacyjnych (gości) 
w środowiskach wirtualnych 
Hyper-V oraz Vmware jak 
również infrastruktur terminali 
Microsoft® oraz Citrix. 

ZARZĄDZANIE 

SCENTRALIZOWANA 
INSTALACJA I ZARZĄDZANIE 
Zdalna instalacja, konfiguracja 
i zarządzanie, łącznie z powiado-
mieniami, uaktualnieniami 
oraz elastycznym raportowa-
niem, są obsługiwane za pośred-
nictwem intuicyjnej konsoli 
Kaspersky Security Center. 
Dostępna jest również opcja 
zarządzania z wiersza poleceń.  

KONTROLA PRZYWILEJÓW 
ADMINISTRATORA
Każdemu administratorowi 
serwera można przydzielić 
indywidualny poziom przywile-
jów, co zapewnia przestrzeganie 
określonych korporacyjnych 
polityk bezpieczeństwa.

ELASTYCZNE RAPORTOWANIE
Raportowanie może odbywać się 
za pośrednictwem raportów 
graficznych, przeglądania 
dzienników zdarzeń w systemie 
Microsoft Windows® lub przy 
użyciu Kaspersky Security Center. 
Narzędzia wyszukiwania
i filtrowania zapewniają szybki 
dostęp do danych zawartych
w obszernych raportach.
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KASPERSKY SECURITY
FOR VIRTUALIZATION

Kaspersky Security  
for Virtualization  
Konfiguracja z lekkim agentem

Lekki agent
•  Głębokie skanowanie

•  Ochrona przed 
zagrożeniami 
sieciowymi

•  Funkcje kontroli

Wirtualny serwer 
bezpieczeństwa

 

•  Antywirusowe bazy 
danych

 

•  Centralne skanowanie 
plików

Kaspersky Security  
for Virtualization  
Konfiguracja bez agenta*

Wirtualny serwer 
bezpieczeństwa

 

•  Antywirusowe bazy 
danych

•  Centralne skanowa-
nie plików

Każda maszyna 
wirtualna 
automatycznie 
otrzymuje 
podstawową ochronę 
antywirusową 
- nie jest wymagane 
żadne dodatkowe 

LEKKI AGENT ZAPEWNIAJĄCY 
ZAAWANSOWANĄ OCHRONĘ
Kaspersky Security for Virtualiza-
tion zawiera rozbudowanego 
ale lekkiego agenta, który jest 
instalowany na każdej maszynie 
wirtualnej. Agent umożliwia 
aktywowanie zaawansowanych 
funkcji ochrony punktów 
końcowych, takich jak monito-
rowanie luk w zabezpiecze-
niach, kontrola aplikacji, 
urządzeń oraz sieci, ochrona 
antywirusowa komunikatorów 
internetowych, poczty oraz 
sieci, jak również zaawansowa-
na heurystyka. W efekcie, klient 
otrzymuje skuteczną, wielopo-
ziomową ochronę wyróżniającą 
się wydajnym działaniem. 

OPCJONALNA KONFIGURACJA 
BEZ AGENTA DLA ŚRODOWISK 
VMWARE
Ścisła integracja z technologia-
mi VMware pozwala na łatwe 
wdrożenie rozwiązania Kasper-
sky Security for Virtualization 
w tym środowisku w modelu 
niewykorzystującym agenta. 
Wszelkie działania dotyczące 
ochrony są skoncentrowane
w specjalnym serwerze wirtual-
nym, który współpracuje
z vShield w celu zapewnienia 
natychmiastowej automatycznej 
ochrony maszynom wirtualnym 
oraz z vCloud w celu zapewnie-
nia ochrony sieciowej.    

KLUCZOWE CECHY 
PRODUKTU
• Scentralizowane zarządzanie 
za pośrednictwem Kaspersky 
Security Center.

• Scentralizowana ochrona 
maszyn wirtualnych oparta 
na SVA.

• Zaawansowana ochrona 
przed szkodliwym oprogramo-
waniem.

• Technologia zapobiegania 
włamaniom (HIPS) oraz zapora 
sieciowa. 

• Funkcje kontroli punktów 
końcowych dla aplikacji, 
dostępu do sieci oraz urządzeń 
peryferyjnych. 

• Wspomagana technologią 
chmury ochrona za pośrednic-
twem systemu Kaspersky 
Security Network.

• Blokowanie ataków siecio-
wych.

• Ochrona przed phishingiem.

• Ochrona przed szkodliwym 
oprogramowaniem dla komu-
nikatorów internetowych, 
poczty oraz ruchu interneto-
wego. 

• Nie wymaga dodatkowej 
instalacji ani ponownego 
uruchamiania dla nowych 
maszyn wirtualnych.**

Kaspersky Security for Virtualization to elastyczne rozwiązanie, 
które oferuje Twojemu środowisku zarówno ochronę jak i wydajność.
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VMware Microsoft Hyper-V Citrix Xen

Wysoka dostępność Pamięć dynamiczna Dynamiczna kontrola pamięci

Integracja z vCenter Udostępniane woluminy klastra Ochrona i odzyskiwanie 
maszyn wirtualnych (VMPR)

vMotion – DRS hosta Kopia zapasowa na żywo
Xenmotion (migracja na żywo)

Horizon View 
(Full Clone 
oraz Linked Clone) 

 
Migracja na żywo

ICA

Citrix Receiver

Osobisty vdisk

* Zaawansowane mechanizmy bezpieczeństwa, takie jak kwarantanna plików, technologia HIPS, skanowanie w celu wykrycia luk 
w zabezpieczeniach oraz funkcje kontroli punktów końcowych nie są dostępne w tej konfiguracji.  
 
** W przypadku nietrwałych maszyn wirtualnych natychmiastową ochronę zapewnia włączenie lekkiego agenta do obrazu 
maszyny. W przypadku trwałych maszyn wirtualnych, administrator musi ręcznie zainstalować lekkiego agenta podczas instalacji.  

WIELE PLATFORM: 
JEDEN KOSZT
Jedna licencja na Kaspersky 
Security for Virtualization 
obejmuje obsługę środowisk 
wirtualnych opartych na rozwią-
zaniach firm Citrix, Microsoft® 
oraz VMware.

Taka architektura zapewnia 
wydajną ochronę maszynom 
wirtualnym bez obciążania 
zasobów punktów końcowych, 
eliminując nadmiarowe skano-
wanie antywirusowe, „burze 
aktualizacji” oraz luki „instant-on” 
przy zapewnieniu większych 
współczynników konsolidacji.  

ELASTYCZNE 
LICENCJONOWANIE
W zależności od potrzeb, 
Kaspersky Security for Virtualiza-
tion jest dostępny w następują-
cych opcjach licencjonowania: 
• Licencjonowanie w oparciu o maszyny:
    – z uwzględnieniem liczby stacji    
    roboczych,
    – z uwzględnieniem liczby serwerów.
• Licencjonowanie w oparciu o zasoby:
    – z uwzględnieniem liczby rdzeni.

WIRTUALNY SERWER 
BEZPIECZEŃSTWA (SVA) 
Kaspersky Lab oferuje w tym 
zakresie dwa interesujące 
rozwiązania, oba oparte o model 
Security Virtual Appliance (SVA). 
Rozwiązanie Kaspersky Lab 
skanuje centralnie wszystkie 
maszyny wirtualne w środowisku 
hosta.

INTEGRACJA 
Z ARCHITEKTURĄ PLATFORMY
Kaspersky Security for Virtualiza-
tion obsługuje platformy 
VMware, Microsoft® Hyper-V® 
oraz Citrix Xen jak również 
ich podstawowe technologie. 
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KASPERSKY SECURITY
FOR COLLABORATION
Ochrona i kontrola danych dla platform współpracy, w tym farm SharePoint.

GŁÓWNE KORZYŚCI

PEŁNA OCHRONA TWOJEJ 
PLATFORMY SHAREPOINT 
Skuteczna ochrona przed znanymi, 
nieznanymi i zaawansowanymi 
zagrożeniami jest dostarczana 
za pośrednictwem opartego na 
chmurze systemu Kaspersky Security 
Network, podczas gdy technologia 
ochrony przed atakami phishingowy-
mi zabezpiecza przed zagrożeniami 
WWW wycelowanymi we współdzie-
lone dane.

ZAPOBIEGANIE WYCIEKOWI 
POUFNYCH DANYCH* 
Przy użyciu preinstalowanych 
lub niestandardowych słowników 
oraz kategorii danych Kaspersky 
Security for Collaboration sprawdza 
każdy dokument umieszczany na 
serwerach SharePoint w celu 
zidentyfikowania poufnych informa-
cji: słowo po słowie, fraza po frazie. 

EGZEKWOWANIE POLITYK 
KOMUNIKACJI
Funkcje dotyczące zawartości 
i filtrowania pomagają egzekwować 
polityki i standardy komunikacji, 
identyfikując i blokując nieodpowied-
nie treści, zapobiegając tym samym 
niepotrzebnemu przechowywaniu 
nieodpowiednich plików i formatów 
plików.  

FUNKCJE

OCHRONA PRZED SZKODLIWYM 
OPROGRAMOWANIEM
• Skanowanie podczas dostępu 
– pliki są skanowane w czasie 
rzeczywistym w momencie 
ich zapisywania lub pobierania.
• Skanowanie w tle – pliki przecho-
wywane na serwerze są regularnie 
sprawdzane przy użyciu najnow-
szych sygnatur szkodliwego oprogra-
mowania. 

Kaspersky Security for Collaboration wchodzi w skład Kaspersky Total Security for Business. 
Produkt ten może również zostać zakupiony oddzielnie jako rozwiązanie ukierunkowane.  

• Integracja z Kaspersky Security 
Network – zapewnia wspomaga-
ną chmurą ochronę w czasie 
rzeczywistym nawet przed 
zagrożeniami zero-day, które nie 
są jeszcze wykrywane przez 
standardowe mechanizmy 
bezpieczeństwa.

WSPARCIE DLA POLITYK KOMU-
NIKACJI TWOJEJ ORGANIZACJI
• Filtrowanie plików – pomaga 
egzekwować polityki przechowy-
wania dokumentów oraz zmniej-
szyć wymagania dotyczące 
pamięci. Analizując rzeczywiste 
formaty plików, niezależnie 
od nazwy rozszerzenia, aplikacja 
uniemożliwia wykorzystanie przez 
użytkownika zabronionego typu 
pliku z naruszeniem polityki 
bezpieczeństwa.
• Ochrona stron typu wiki/blo-
gów – chroni wszystkie repozyto-
ria programu SharePoint, w tym 
strony typu wiki oraz blogi. 
• Filtrowanie zawartości 
– zapobiega przechowywaniu 
plików, które zawierają nieodpo-
wiednią zawartość. Zawartość 
każdego pliku jest analizowana 
w oparciu o słowa kluczowe. 
Klienci mogą również stworzyć 
własne niestandardowe słowniki 
wykorzystywane do filtrowania 
zawartości.  

ZAPOBIEGANIE WYCIEKOWI 
POUFNYCH DANYCH*
• Skanowanie dokumentów 
w celu zidentyfikowania infor-
macji poufnych.
Rozwiązanie to integruje moduły, 
które identyfikują określone 
rodzaje danych, gwarantując 
przestrzeganie odpowiednich 
regulacji prawnych – np. dane 
osobowe (definiowane w przepi-
sach regulacyjnych, takich jak 
HIPAA lub Dyrektywa UE 95/46EC)      

lub dane określone w standar-
dzie bezpieczeństwa branży kart 
płatniczych (PCI DSS). Dane są 
skanowane w oparciu o wbudo-
wane, regularnie aktualizowane 
słowniki tematyczne oraz 
słowniki niestandardowe.
• Wyszukiwanie danych 
strukturalnych – jeśli w wiado-
mości zostaną wykryte informa-
cje przedstawione za pomocą 
określonych struktur, będą one 
traktowane jako potencjalnie 
poufne, co zapewnia kontrolę 
nad poufnymi danymi, takimi jak 
przechowywane w złożonych 
tablicach bazy danych klientów. 

ELASTYCZNE ZARZĄDZANIE
• Łatwość zarządzania – 
możliwość centralnego zarzą-
dzania całą farmą serwerów
z jednej konsoli. Intuicyjny 
interfejs zawiera wszystkie 
najczęściej wykorzystywane 
scenariusze zarządzania. 
• Jeden pulpit – przejrzysty 
pulpit zapewnia dostęp w czasie 
rzeczywistym do aktualnego 
stanu produktu, wersji bazy 
danych oraz stanu licencji 
wszystkich chronionych serwe-
rów. 
• Kopia zapasowa zmodyfiko-
wanych plików – w razie 
jakiegokolwiek incydentu, 
oryginalne pliki mogą zostać
w razie potrzeby przywrócone,
a szczegółowe informacje
z kopii zapasowych dotyczące 
zmodyfikowanych plików mogą 
zostać wykorzystane podczas 
dochodzeń.
• Integracja z Active Directory® 
— umożliwia uwierzytelnianie 
użytkowników usługi Active
Directory.

* Podczas zakupu tego produktu opcję 
zapobiegania utracie lub wyciekowi 
poufnych informacji można nabyć osobno.
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USŁUGI INFORMACYJNE 
ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM IT

Osoby odpowiedzialne za zabezpieczanie sieci firmowych przed współczesnymi 
cyberzagrożeniami muszą być na bieżąco z informacjami o trendach w działaniach 
cyberprzestępców oraz przewidywać ich przyszłe kroki. Wszystko to wymaga dostę-
pu do strategicznych informacji na najwyższym poziomie, a dane takie jest w stanie 
dostarczać jedynie kilka firm, które posiadają odpowiednie zasoby. 

Kaspersky Lab jest wartościowym partnerem biznesowym w tym zakresie 
– firma jest zawsze gotowa dostarczać najświeższe informacje dotyczące cyberza-
grożeń, pomagając administratorom i całemu zespołowi IT w dbaniu o pełne 
bezpieczeństwo firmowych zasobów.

EDUKACJA W DZIEDZINIE 
BEZPIECZEŃSTWA IT
Program edukacyjny Kaspersky 
Lab został rozwinięty z myślą 
o firmach, które chcą lepiej 
chronić swoje zasoby IT
i własność intelektualną. 

Program obejmuje wszelkie 
informacje - od podstaw bezpie-
czeństwa IT po zaawansowane 
techniki dochodzeniowe wyko-
rzystywane w analizie cyberzagro-
żeń. Kaspersky Lab może pomóc 
personelowi klienta w przyswoje-
niu wiedzy z trzech głównych 
obszarów: 
- Informacje podstawowe 
dotyczące bezpieczeństwa IT.
- Techniki wykorzystywane 
w analizie cyberzagrożeń
i metody reagowania na incydenty. 
- Analiza szkodliwego oprogramo-
wania oraz inżynieria wsteczna.

KANAŁY INFORMACYJNE 
DOTYCZĄCE ZAGROŻEŃ
Kanały informacyjne Kaspersky Lab 
zostały przygotowane tak, by 
najświeższe informacje dotyczące 
cyberzagrożeń mogły zostać 
zintegrowane z systemami Security 
Information and Event Manage-
ment (SIEM). Dzięki temu klient 
otrzymuje dodatkową warstwę 
ochrony przed najnowszymi 
zagrożeniami IT.

ANALIZA SZKODLIWYCH 
PROGRAMÓW
CYBERDOCHODZENIA
REAGOWANIE NA INCYDENTY
Wiedza ekspercka Kaspersky Lab 
pomaga firmom w tworzeniu 
i dostosowywaniu polityki 
bezpieczeństwa IT. Jest to 
możliwe dzięki głębokiej 
analizie oraz sugerowaniu 
odpowiednich działań. Kasper-
sky Lab oferuje pomoc
w następującym zakresie:

Analiza szkodliwych progra-
mów – pomaga zrozumieć 
zachowanie i cele konkretnych 
zagrożeń wycelowanych 
w Twoją firmę.

Cyberdochodzenia – dostarcza-
nie kompletnych informacji 
o danym incydencie 
oraz szkodach wyrządzonych 
w zaatakowanej firmie.

Reagowanie na incydenty 
– pełny zakres działań docho-
dzeniowych związanych 
z incydentem, łącznie z bliską 
współpracą ekspertów
z Kaspersky Lab z personelem 
IT zaatakowanej firmy. 

ŚLEDZENIE ZAGROŻEŃ 
ZWIĄZANYCH Z BOTNETAMI
Wyspecjalizowane technologie 
Kaspersky Lab śledzą aktywność 
sieci zainfekowanych kompute-
rów (tzw. botnetów) i dostarczają 
błyskawiczne (do 20 minut od 
wykrycia incydentu) powiadomie-
nia o ataku przeprowadzanym na 
firmy z danego sektora na rynku. 
Informacje te mogą zostać 
przekazane klientom, dostawcom 
usług internetowych i bezpie-
czeństwa IT oraz organom 
ścigania. 

RAPORTY Z WIEDZĄ 
EKSPERCKĄ
Raporty Kaspersky Lab oferują 
dostęp do bieżących informacji 
o cyberzagrożeniach, opartych 
na statystykach gromadzonych 
od ponad 80 milionów użytkow-
ników z 200 krajów. Dzięki temu 
klient może zwiększyć swoją 
świadomość w zakresie krajobra-
zu cyberzagrożeń wycelowanych 
w konkretną branżę. 

Dzięki unikatowej wiedzy, 
doświadczeniu i zaawansowa-
nym technologiom, Kaspersky 
Lab jest zaufanym partnerem 
organów ścigania oraz agencji 
rządowych z całego świata. Ten 
sam poziom wiedzy eksperckiej 
może teraz być wykorzystywany 
przez Twoją firmę.
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ROZWIĄZANIA DLA KORPORACJI 
I PRZEMYSŁU

Internet

Centrum
czyszczenia

1

Centrum
czyszczenia

2

ISP

Infrastruktura
Kaspersky DDoS Protection Sieć klienta

Router graniczny

Switch

Sensor KDP

Serwer WWW

BGP ― Monitoring

Statystyki

SPAN

Tunele
wirtualne

Tunele
wirtualne

Kaspersky DDoS Protection — 
monitorowanie w trybie BGP

KASPERSKY 
DDOS PROTECTION 

Wszystko, co potrzebne 
do ochrony Twojej firmy 
przed atakami DDoS mającymi 
na celu zatrzymanie funkcjo-
nowania infrastruktury IT.

Kaspersky DDoS Protection 
oferuje wszystko, co potrzebne 
do zabezpieczenia Twojej firmy 
przed wszelkimi rodzajami 
ataków DDoS oraz do usuwania 
skutków takich ataków. Rozwią-
zanie nieustannie monitoruje 
cały ruch online docierający 
do Twojej firmy, ostrzega 
o wykryciu ataku i przekierowu-
je ruch do centrów czyszcze-
nia, które zapewniają, że 
otrzymujesz wyłącznie praw-
dziwe żądania od Twoich 
klientów. 

KASPERSKY 
FRAUD PREVENTION

Kompletna, szyta na miarę 
i łatwa w użytkowaniu 
platforma ochrony transakcji 
finansowych online oraz 
bankowości mobilnej. 
Rozwiązanie jest przeznaczo-
ne dla banków. 

Kaspersky Fraud Prevention 
chroni klientów banków, 
niezależnie od rodzaju urządze-
nia wykorzystywanego 
do realizowania usług finanso-
wych online. Platforma 
obejmuje także moduł instalo-
wany w infrastrukturze IT 
banku, który wykrywa szkodli-
we oprogramowanie i automa-
tycznie identyfikuje niestandar-
dowe działania w transakcjach 
klientów. 

OCHRONA INFRASTRUKTURY 
KRYTYCZNEJ

Zabezpieczanie przemysło-
wych systemów kontroli 
oraz sieci.

Kaspersky Endpoint Security 
for Business może być użytko-
wany w specjalnym „trybie 
przemysłowym”. Dzięki temu 
możliwe jest zabezpieczanie 
punktów końcowych ICS/SCA-
DA przed zagrożeniami i lukami 
wykorzystywanymi przez 
cyberprzestępców. 

Kaspersky Lab współpracuje 
z czołowymi producentami 
z branży automatyzacji, takimi 
jak Emerson, Rockwell Automa-
tion oraz Siemens, dzięki 
czemu rozwiązania firmy 
oferują maksymalną efektyw-
ność i kompatybilność ze 
sprzętem wykorzystywanym 
przez klientów. Jest to szcze-
gólnie ważne w przypadku 
infrastruktury krytycznej oraz 
przemysłu, gdzie każdy przestój 
spowodowany instalacją 
oprogramowania (np. ochrony 
IT) generuje olbrzymie straty.

PROFESJONALNE USŁUGI

Klienci posiadający rozbudowa-
ną i skomplikowaną infrastruk-
turę IT mogą liczyć na pomoc 
działu technicznego Kaspersky 
Lab w zakresie wdrożenia 
ochrony oraz szkoleń persone-
lu odpowiedzialnego za 
bezpieczeństwo IT.
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KASPERSKY SMALL 
OFFICE SECURITY

Ochrona światowej klasy zaprojektowana z myślą o małych firmach

Ochrona IT w małych firmach musi spełniać określone wymagania. Dlatego stworzyli-
śmy produkt, który jest łatwy w instalacji i użytkowaniu, przy zachowaniu technologii 
ochrony spotykanych w rozwiązaniach dla korporacji.
• Rozwiązanie zaprojektowane z myślą o firmach użytkujących do 25 komputerów.
• Łatwa instalacja i użytkowanie – wiedza z zakresu IT nie jest wymagana.
• Konsola WWW do zarządzania ochroną przez internet.

* Tylko dla aplikacji 32-bitowych. Funkcja jest także dostępna dla urządzeń z systemem Android oraz iOS.

WIEDZA Z ZAKRESU IT 
NIE JEST WYMAGANA
Kaspersky Small O�ce Security 
został zaprojektowany tak, 
by nawet najmniej techniczna 
osoba mogła go z łatwością 
zainstalować i użytkować. 
Produkt jest wyposażony 
w wiele przydatnych „kreato-
rów”, które pomagają wykonać 
zadania takie jak:
• Instalacja, łącznie z usunię-
ciem istniejących programów 
antywirusowych, które mogą 
kolidować z pracą rozwiązania.
• Konfiguracja ochrony
i definiowanie reakcji programu 
na określone zagrożenia.
• Automatyczne stosowanie 
konfiguracji na pozostałych 
komputerach objętych ochroną 
w firmie. 

Ochrona może być zarządzana 
przy użyciu konsoli WWW 
– z dowolnego miejsca
z dostępem do internetu. 

Kaspersky Small O�ce Security 
oferuje najwyższą jakość 
ochrony dbając o wydajność 
komputerów firmowych. Wpływ 
na zużycie zasobów systemo-
wych jest minimalny.

WIELE WARSTW OCHRONY
Kaspersky Small O�ce Security 
stosuje wiele warstw ochrony 
dla komputerów z systemem 
Windows®, OS X oraz smartfo-
nów i tabletów z systemem 
Android™. Rozwiązanie zawiera 
wszystko, co jest niezbędne 
do zapewnienia ochrony Twojej 
firmy i wiele więcej. Podczas 
gdy Kaspersky Small O�ce 
Security dba o bezpieczeństwo, 
Ty możesz się zająć rozwijaniem 
swojego biznesu.
• Ochrona w czasie rzeczywi-
stym z wykorzystaniem 
najświeższych informacji 
z chmury Kaspersky Security 
Network zabezpiecza przed 
nowymi i powstającymi cyberza-
grożeniami.
• Ochrona komputerów 
z systemem Windows 
oraz OS X, serwerów z syste-
mem Windows oraz urządzeń 
mobilnych z systemem Android. 
• Unikatowa technologia 
„Bezpieczne pieniądze” dba 
o bezpieczeństwo transakcji 
finansowych online.
• Funkcje kontroli pozwalają 
zarządzać sposobem, 
w jaki Twoi pracownicy korzy-
stają ze stron WWW i portali 
społecznościowych.
• Wbudowane szyfrowanie 
chroni Twoje poufne dane 
biznesowe oraz informacje 
o klientach.

• Technologie antyphishingowe 
chronią przed fałszywymi 
stronami WWW i wiadomościa-
mi e-mail wyłudzającymi 
informacje.
• Wydajne filtrowanie spamu.
• Bezpieczne zarządzanie 
hasłami*.
• Automatyczne tworzenie kopii 
zapasowych danych (także 
w chmurze, przy użyciu usługi 
Dropbox).

ROZWIĄZANIE POMAGA 
OSZCZĘDZAĆ PIENIĄDZE
Poza zapewnianiem ochrony 
przed atakami cyberprzestęp-
ców wymierzonymi w Twoje 
pieniądze, rozwiązanie Kasper-
sky Small O�ce Security 
pomaga w zachowaniu wysokiej 
produktywności pracowników. 
Jest to możliwe dzięki funkcji 
kontroli korzystania ze stron 
WWW i innych zasobów 
internetu. Ponadto, zaawanso-
wane funkcje ochrony, takie jak 
szyfrowanie, zapewniają 
bezpieczeństwo danych Twoich 
klientów.
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Kaspersky Lab współpracuje z Partnerami 
poprzez sieć swoich lokalnych 
przedstawicielstw na całym świecie. 

 

www.kaspersky.pl
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Obszar Azji i Pacyfiku

1. Australia
2. Chiny
3. Hongkong 
4. Indie
5. Korea
6. Malezja

Europa

7. Austria
8. Francja
9. Hiszpania
10. Holandia
11. Norwegia 
12. Niemcy
13. Portugalia
14. Szwajcaria
15. Wielka Brytania
16. Włochy

Rynki wschodzące

17. Łotwa
18. Polska
19. Rumunia
20. Słowenia
21. Afryka Południowa
22. Turcja
23. Ukraina
24. Zjednoczone Emiraty Arabskie
25. Arabia Saudyjska
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Japonia 
26. Japonia (Tokio) 

Ameryka Północna 
27. Kanada
28. Stany Zjednoczone (Boston)
29. Stany Zjednoczone (Miami) 

Rosja oraz Wspólnota 
Niepodległych Państw 
30. Rosja
31. Kazachstan 
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www.kaspersky.pl

Wszystko na temat bezpieczeństwa internetowego: 
www.securelist.pl
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