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Malwarem je ohrožena každá firma bez ohledu na svou velikost. Společnost 
Kaspersky Lab dokáže ze své pozice mnoho těchto hrozeb rozpoznat a odhalit.

A počet hrozeb stále roste. Nový malware mířící na jednotlivce a firmy, jako je vaše, nyní 
přesahuje 325 000 jedinečných hrozeb – a to každý den.

Těmito hrozbami a riziky se ve společnosti Kaspersky Lab denně zabýváme a doporučujeme 
organizacím, jako je ta vaše, aby si ověřily, zda jejich strategie zabezpečení IT splňuje 
následující tři klíčová kritéria: 

• Za prvé potřebujete přístup ke špičkovým znalostem o těchto hrozbách. Jedná se o hluboké 
pochopení toho, jak hrozba vypadá – jak je napsaná a zkompilovaná. Důležité je také to, aby 
systém zabezpečení neustále dostával expertní informace a aby váš dodavatel pročesával 
líhně malwaru po celém světě a tušil tak, co se chystá.

• Za druhé musí vaše zabezpečení obsahovat nástroje a techniky schopné zjišťovat a 
eliminovat známý, neznámý i pokročilý malware. Zároveň by měl bezpečnostní software 
minimalizovat zátěž vašich systémů a zachovávat rychlé vyhledávání hrozeb, aby nebylo 
narušeno vaše podnikání. 

• A za třetí,  protože je firemní prostředí IT stále složitější, musí tato technologie rozšiřovat 
svůj dosah na všechny fyzické, mobilní a virtuální koncové body, a to plynule a účinně 
prostřednictvím jediné platformy, bez softwarových konfliktů, různých konzolí a mezer 
v zabezpečení.

Pouze společnost Kaspersky Lab dokáže nabídnout špičkové znalosti o hrozbách, které 
vaše společnost potřebuje, a technologii, která je uplatní – to vše zabudované do jedinečné 
komplexní platformy zabezpečení.

Řešení společnosti Kaspersky Lab jsou navržena tak, aby se pružností vyrovnala vašim 
podnikatelským cílům. To znamená, že jsme vždy pohotově připraveni chránit vaši 
organizaci před hrozbami namířenými proti fyzickým a virtuálním koncovým bodům i vašim 
mobilních zařízením, poštovním systémům, serverům, bránám a portálům SharePoint. 
Požádejte ještě dnes nás nebo svého dodavatele IT o informace o produktech, řešeních a 
službách popsaných v tomto dokumentu. Ukážeme vám, jak můžeme společně pracovat na 
ochraně vaší firmy před počítačovými hrozbami.
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 VĚDOMOSTI O ZABEZPEČENÍ 
MÁME ZAKÓDOVANÉ V DNA

Komplexní odborné znalosti

Respekt mezi hlavními 
bezpečnostními organizacemi

S technologií za 
zády

Číslo jedna 
v nezávislých testech

Špička v odhalování těch 
nejsložitějších hrozeb

Sledování a předvídání 
bezpečnostních incidentů s využitím 
sítě Kaspersky Security Network

Špičkové znalosti hrozeb a náš 
tým GREAT
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 TROCHU JINÉ  
ZABEZPEČENÍ

Společnost Kaspersky Lab přináší tu nejvýkonnější ochranu proti malwaru na trhu 
díky využívání špičkových znalostí o zabezpečení, které jsou součástí naší DNA 
a ovlivňují vše, co děláme a jak to děláme.

•   Jsme společnost založená na technologii – počínaje naším výkonným ředitelem Eugenem 
Kasperským až po každého řadového zaměstnance. 

•  Náš Globální tým pro výzkum a analýzu (GReAT), elitní skupina bezpečnostních expertů 
na IT, jako první odhalil mnoho těch nejnebezpečnějších světových malwarových hrozeb 
a cílených útoků. 

•  Mnoho z nejrespektovanějších světových bezpečnostních organizací a složek aktivně 
vyhledalo naši pomoc. 

•  Protože společnost Kaspersky Lab vyvíjí a zdokonaluje svoje vlastní základní technologie 
na svých vlastních pracovištích, jsou naše produkty přirozeně stabilnější a efektivnější.

•  Každý rok se společnost Kaspersky Lab účastní více nezávislých testů než kdokoli jiný, 
přičemž v mnohem větším procentu testů dosahuje prvních příček!

•  Nejuznávanější analytici v tomto odvětví, včetně organizací Gartner, Inc, Forrester 
Research a International Data Corporation (IDC), nás hodnotí jako špičku v mnoha 
klíčových kategoriích zabezpečení IT. 

•  Přes 130 výrobců OEM, včetně společností Microsoft®, Cisco® Meraki, Juniper Networks, 
Alcatel Lucent a dalších, využívá naše technologie ve svých vlastních produktech 
a službách.

A právě v tom je rozdíl!
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 O NAŠÍ TECHNOLOGII OCHRANY 
PROTI MALWARU

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ INFORMACE

VÍCEVRSTVÝ PŘÍSTUP
Vícevrstvý přístup společnosti 
Kaspersky Lab je jedním z důvodů, 
proč dokážeme nabízet nejúčinnější 
zabezpečení na dnešním trhu. 
Protože se technologie společnosti 
Kaspersky Lab vyvíjejí přímo 
u nás, mohou spolu jednotlivé 
vrstvy plynule a bezproblémově 
spolupracovat při minimálním vlivu 
na výkon.

Každá vrstva ochrany se zabývá 
počítačovými hrozbami z jiné 
perspektivy, což umožňuje 
odborníkům IT zavádět navzájem 
pevně provázané technologie a 
nabízet špičkovou ochranu.

ŠPIČKOVÉ ZNALOSTI HROZEB – 
VAŠE JISTOTA NEPŘETRŽITÉ 
OCHRANY
Znalosti společnosti Kaspersky 
Lab o globálních hrozbách jsou 
uznávané po celém světě a tato 
odbornost se promítá přímo 
do našich řešení zabezpečení: jsou 

navrhována tak, aby se v neustále 
měnícím světě IT nepřestávala 
vyvíjet.

FUNKCE

HEURISTICKÉ ZABEZPEČENÍ – 
SNÍŽENÍ ZÁTĚŽE VAŠICH SYSTÉMŮ 
Identifikace malwaru na bázi vzorů 
zajišťuje vylepšené rozpoznávání –
dodávání menších aktualizačních 
souborů i zvýšené zabezpečení.

ANALÝZA CHOVÁNÍ 
Do ochrany proti malwaru od 
společnosti Kaspersky Lab patří dvě 
specifické součásti analýzy aktivity 
programu:

•  Emulator – reprodukuje a ověřuje 
zamýšlené činnosti programu. 

•  System Watcher – sleduje 
aktivitu již spuštěných programů, 
přičemž rozpoznává a analyzuje 
vzory chování charakteristické pro 
malware.

Software zabezpečení IT je účinný jen do té míry, jak je účinný bezpečnostní engine v jeho 
jádru. Správa oprav, MDM, šifrování, správa zařízení, ochrana proti phishingu – všechny 
tyto technologie a mnohé další poskytují dodatečné a cenné vrstvy zabezpečení. Ohledně 
zabezpečení vůči známým, neznámým i pokročilým hrozbám by organizace neměly přistoupit 
na žádné kompromisy. 

Bezpečnostní engine společnosti Kaspersky Lab je nepřetržitě posilován a vylepšován pomocí našich 
bezkonkurenčních dynamických znalostí hrozeb. To, co nás odlišuje, je naše koncentrované zaměření na 
zabezpečení v kombinaci s naší znalostí hrozeb a globálními zkušenostmi. 

Špičkový výkon protimalwarového enginu vestavěného do platformy Kaspersky Endpoint Security 
for Business je ověřený v mnoha probíhajících nezávislých testech. Váš vlastní průzkum potvrdí, 
že zabezpečení od Kaspersky Lab je opravdu bezkonkurenční.

Zde uvádíme důvody, proč je ochrana proti malwaru od společnosti Kaspersky Lab tak výkonná a o tolik 
účinnější než ostatní. 
KLÍČOVÉ FUNKCE PRODUKTU

•  Detekce známých, neznámých  
a pokročilých hrozeb

•  Analýza chování a heuristika

•  Kaspersky Security Network 
jako ochrana na bázi cloudu

•  Aktivní čištění 

•  Šifrování a ochrana proti 
ransomwaru 

•  Automatická ochrana před 
zneužitím 

•  HIPS a osobní brána firewall

•  Network Attack Blocker

•  Jednoduchá a přehledná 
konzole pro správu
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ŠPIČKOVÁ OCHRANA – 
NEZÁVISLE 
PROKÁZANÁ 
SKUTEČNOST

V roce 2014 se produkty 
společnosti Kaspersky 
Lab zúčastnily 
93 nezávislých testů 
a recenzí. Naše 
produkty se 66krát 
umístily na stupních 
vítězů, tedy v 71 % 
případů, a zvítězily 
51krát – tedy ve více 
než polovině všech 
testů.

Žádný produkt či řešení 
žádného z našich 
hlavních konkurentů se 
našim výsledkům ani 
nepřiblížil. 

DETEKCE MALWARU POMOCÍ 
CLOUDU – KASPERSKY SECURITY 
NETWORK (KSN)
Reakce na nové a neznámé 
malwarové hrozby v reálném 
čase. Jako pomůcka při tvorbě 
okamžitých rozhodnutí o souboru je 
tu nepřetržitý tok nových dat pokusů 
o malwarové útoky a podezřelého 
chování, poskytovaný více než 
60 miliony dobrovolných uživatelů 
softwaru, který umožňuje všem 
uživatelům využívat výhod ochrany 
v reálném čase a snížit tak počet 
„falešně pozitivních nálezů“.

AUTOMATICKÁ OCHRANA PŘED 
ZNEUŽITÍM
Automatická ochrana před 
zneužitím se konkrétně zaměřuje 
na malware využívající zranitelná 
místa softwaru v oblíbených 
aplikacích tím, že rozpoznává 
typické či podezřelé vzory chování. 
Technologie potom zneužití zastaví 
dřív, než se stihne projevit, a zabrání 
ve spuštění veškerému staženému 
škodlivému kódu. 

OPATŘENÍ PROTI ŠIFROVACÍMU 
RANSOMWARU
Funkce System Watcher ukládá 
kopie důležitých souborů do 
dočasného úložiště pro případ, že se 
k nim pokusí získat přístup podezřelý 
proces. Pokud by se ransomware 
pokusil originály zašifrovat, je 
možné tyto soubory obnovit do 
nezašifrovaného stavu. 

AKTIVNÍ ČIŠTĚNÍ
Používá odlišné techniky pro 
„čištění“ zjištěné infekce – zabrání 
spuštění souboru a procesu včetně 
automatického spuštění, zničí 
malware a uložené soubory „vrátí 
zpět“ do původního stavu.

SYSTÉM PREVENCE VNIKNUTÍ NA 
BÁZI HOSTITELE (HIPS) S OSOBNÍ 
BRÁNOU FIREWALL
Některé aktivity programů 
představují dostatečně vysoké 
riziko, aby na jejich základě došlo 
k omezení, i když nemusí být 
potvrzeny jako škodlivé. Systém 
prevence vniknutí na bázi hostitele 
(HIPS) společnosti Kaspersky Lab 
omezuje aktivity v systému podle 
úrovně důvěryhodnosti aplikace – 
a to s pomocí osobní brány firewall 
na úrovni aplikace, která omezuje 
síťovou aktivitu.

NETWORK ATTACK BLOCKER 
Sleduje podezřelé aktivity ve firemní 
síti a umožňuje přednastavit, jak 
budou vaše systémy v případě 
zjištění podezřelého chování 
reagovat.

ČASTÉ AKTUALIZACE 
Aktualizace chránící proti novým 
malwarovým hrozbám se do vaší 
bezpečnostní databáze dodávají 
prostřednictvím nejrychlejšího 
aktualizačního cyklu v tomto odvětví 
společně s nepřetržitou aktualizací 
dat o nově objeveném malwaru 
z cloudu Kaspersky Security 
Network (KSN).
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 BEZPEČNOSTNÍ PRODUKTY,  
ŘEŠENÍ A SLUŽBY PRO FIRMY

Kaspersky Endpoint Security 
for Business

Díky využití nejlepších odborných znalostí světového ekosystému 
hrozeb může software Kaspersky Endpoint Security for Business 
poskytovat víceúrovňový přístup k zabezpečení, založený na jediné 
integrované platformě zahrnující různé funkce včetně robustních 
nástrojů pro řízení aplikací, zařízení a webu, šifrování dat, zabezpečení 
mobilních koncových bodů, MDM a správy systémů a oprav. 

Vše se spravuje z jediné ústřední konzole – Kaspersky Security Center.

Řešení Kaspersky Total Security for Business doplňuje zabezpečení 
poštovních a webových serverů a serverů pro spolupráci, takže střeží 
vaše hranice a kompletně zabezpečuje firemní prostředí IT.

Cílená řešení Kaspersky Lab Samostatná řešení umožňují zabezpečení Kaspersky Lab aplikaci na 
konkrétní oblasti vašeho systému IT.

Některá řešení, například Kaspersky Security for Mobile, jsou dostupná 
také jako součást aplikace Kaspersky Endpoint Security for Business.

Jiná, jako Kaspersky Security for Virtualization, jsou dostupná pouze 
jako cílená řešení.

Všechna naše řešení jsou vybudována na stejných špičkových 
technologiích a znalostech hrozeb. Všechna řešení zabezpečení 
fyzických, mobilních a virtuálních zařízení se spravují centrálně 
prostřednictvím konzole Kaspersky Security Center.

Kaspersky Security 
Intelligence Services 
a Enterprise Solutions

Využití znalostí o hrozbách, technické odbornosti, dat a vzdělávacích 
dovedností společnosti Kaspersky Lab vede k posílení zabezpečení 
vaší značky, organizace a zaměstnanců.

Řešení Enterprise Solutions se zabývají problémy se zabezpečením 
v konkrétních průmyslových odvětvích a infrastrukturách a konkrétními 
formami útoků, například Distributed Denial of Service (DDoS).

KASPERSKY SMALL OFFICE 
SECURITY Přední světová ochrana zjednodušená pro velmi malé firmy.

SMLOUVY O ÚDRŽBĚ 
A SERVISU

Široká škála možností podpory vašeho bezpečnostního řešení od 
Kaspersky Lab.
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Aplikace Kaspersky Endpoint Security for Business nabízí kompletní bezpečnostní 
řešení, navržené předními světovými odborníky na zabezpečení. Jedná se o nejhlubší 
a do budoucnosti nejvíce namířenou ochranu s efektivním výkonem a přímočarou 
správou, která buduje několik linií zabezpečení vaší firmy.

Všechny součásti byly navrženy a vytvořeny v naší společnosti a společně představují 
jednotnou bezpečnostní platformu vyladěnou pro potřeby vaší firmy. Výsledkem je 
stabilní a integrované řešení bez trhlin, bez problémů s kompatibilitou a bez žádné další 
pracovní zátěže při budování zabezpečení.
Správci mohou sledovat, ovládat a chránit prostředí IT pomocí aplikace Kaspersky Endpoint 
Security for Business. Nástroje a technologie jsou jedinečně vyvážené mezi progresivními 
vrstvami tak, aby splňovaly vaše rozvíjející se potřeby zabezpečení a IT. Společnost Kaspersky Lab 
vám může usnadnit práci.

Společnost Kaspersky Lab se může pochlubit komplexním seznamem technologií – všechny 
spolupracují na základě stejného kódu a dále je posiluje síť Kaspersky Security Network na bázi 
cloudu. To vše dává našim zákazníkům prvotřídní ochranu, kterou potřebují.

Stručně řečeno, nabízíme první platformu zabezpečení v rámci oboru, která byla od základu 
vybudována jako celek, usnadňující správci sledování, ovládání a zabezpečení vašeho světa.

 DALŠÍ INFORMACE O KASPERSKY 
ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS
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Nejlepší ochrana proti malwaru ve své třídě – základ bezpečnostní platformy 
Kaspersky Lab

Technologie vícevrstvé ochrany společnosti Kaspersky Lab jsou vyvinuty přímo u nás. Výsledkem, jak 
potvrzují nezávislé testy, je nejvýkonnější a nejúčinnější řešení zabezpečení v tomto odvětví – lepší 
ochranu vaše organizace jinde nedostane.

Ochrana před známými, neznámými 
a pokročilými hrozbami – jedinečné 
sofistikované technologie rozpoznají 
a eliminují stávající i nastupující 
hrozby.

Automatická ochrana před 
zneužitím – aktivně vyhledává 
a rozpoznává neznámé a pokročilé 

hrozby.
Ochrana na bázi cloudu – 
využití informací v reálném čase 
z celosvětového cloudu Kaspersky 
Security Network.

System Watcher – poskytuje 
jedinečnou funkci obnovení souboru 
pro případ, že bude napaden systém.

Systém prevence vniknutí na bázi 
hostitele (HIPS) s osobní bránou 
firewall – systém HIPS omezuje 
aktivity v systému podle úrovně 
důvěryhodnosti aplikace –  
a to s podporou osobní brány firewall 
na úrovni aplikace, která omezuje 
síťovou aktivitu.

 KASPERSKY ENDPOINT SECURITY 
FOR BUSINESS

 KASPERSKY ENDPOINT SECURITY 
FOR BUSINESS – CORE

EncryptionMobile Security
and MDM  

Firewall File Server Endpoint 
Controls

Systems
Management

Centralized 
Management

Centralizovaná
správa EncryptionMobile Security

and MDM  
Firewall File Server Endpoint 

Controls
Systems

Management
Centralized 

Management

Ochrana proti 
malwaru a firewall

Výkonná víceúrovňová ochrana proti známým, neznámým a pokročilým hrozbám, která 
byla navržená a vytvořená předními bezpečnostními experty v tomto odvětví. Software 
Kaspersky Endpoint Security for Business zaštítěný světově uznávanými informacemi 
o hrozbách poskytuje bezkonkurenční zabezpečení a kontrolu IT.

EncryptionMobile Security
and MDM  

Firewall File Server Endpoint 
Controls

Systems
Management

Centralized 
Management

Zabezpečení 
souborového  

serveru EncryptionMobile Security
and MDM  

Firewall File Server Endpoint 
Controls

Systems
Management

Centralized 
Management

ŠifrováníEncryptionMobile Security
and MDM  

Firewall File Server Endpoint 
Controls

Systems
Management

Centralized 
Management

Mobilní 
zabezpečení 

EncryptionMobile Security
and MDM  

Firewall File Server Endpoint 
Controls

Systems
Management

Centralized 
Management

Správa  
systémůEncryptionMobile Security

and MDM  
Firewall File Server Endpoint 

Controls
Systems

Management
Centralized 

Management

Správa 
koncového bodu EncryptionMobile Security

and MDM  
Firewall File Server Endpoint 

Controls
Systems

Management
Centralized 

Management

Centralizovaná
správa EncryptionMobile Security

and MDM  
Firewall File Server Endpoint 

Controls
Systems

Management
Centralized 

Management

Ochrana proti 
malwaru a firewall Mail, Web and 

Collaboration  Security

Zabezpečení pošty,  
webu a spolupráce
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Výkonná a přesná správa koncového bodu v kombinaci s aktivním 
zabezpečením a správou pro mobilní zařízení a data
Správa aplikací, webu a zařízení včetně dynamického seznamu povolených položek podporovaného 
jedinečnou vlastní laboratoří společnosti Kaspersky Lab, přidává hloubkovému zabezpečení koncového 
bodu další rozměr. Zabezpečená jsou mobilní zařízení ve vlastnictví firmy i zaměstnanců (BYOD)  
a platformy jsou sjednocené tak, aby se daly spravovat spolu se všemi chráněnými koncovými body 
pomocí konzole Kaspersky Security Center. Ochrana souborového serveru zajišťuje, že se infekce 
prostřednictvím uložených dat nemůže rozšířit na zabezpečené koncové body.

SPRÁVA KONCOVÝCH BODŮ

Správa aplikací  s dynamickými 
seznamy povolených položek  využívá 
důvěryhodnost souborů v reálném 
čase pomocí sítě Kaspersky Security 
Network a umožňuje správcům IT 
povolit, blokovat či regulovat aplikace 
včetně využití scénáře „implicitního 
zákazu“ s povolenými položkami 
v produkčním nebo testovacím 
prostředí. Správa oprávnění aplikací 
a hledání zranitelných míst sledují 
aplikace a omezují ty, které se chovají 
podezřele.

Řízení webu – na základě 
přednastavených či upravitelných 
kategorií je možné vytvářet zásady 
procházení, které zajistí komplexní 
dohled a administrativní účinnost.

Řízení zařízení – je možné nastavit, 
plánovat a vynucovat zásady řídicí 
připojení vyměnitelných úložných 
a jiných periferních zařízení na základě 
přesných dat a používat masky pro 
nasazování u více zařízení naráz.

ZABEZPEČENÍ SOUBOROVÉHO 
SERVERU

Spravováno společně se zabezpečením 
koncového bodu prostřednictvím 
konzole Kaspersky Security Center.  

ZABEZPEČENÍ MOBILNÍCH 
ZAŘÍZENÍ:

Výkonné zabezpečení pro mobilní 
zařízení – kombinace pokročilých 
a aktivních technologií na bázi cloudu 
přináší vícevrstvou ochranu mobilních 
koncových bodů v reálném čase.

Zabezpečení zařízení dále zvyšují 
komponenty ochrany webu, ochrany 
proti spamu a ochrany proti 
phishingu.

Vzdálená ochrana proti krádeži – 
zamčení, vymazání, určení polohy, 
sledování karty SIM, alarm, mugshot 
a úplné či výběrové mazání – to 
vše brání v případě ztráty či krádeže 
mobilního zařízení v neoprávněném 
přístupu k firemním datům. Povolení 
správce a koncového uživatele společně 
s podporou funkce Google Cloud 
Management zajišťují v případě potřeby 
rychlou aktivaci.

Správa mobilních aplikací (MAM) 
– Správa umožní uživateli spouštět 
jen aplikace na seznamu povolených 
položek a brání nasazení nežádoucího 
či neznámého softwaru. „Balení 
aplikací“ izoluje firemní data na 
zařízeních vlastněných zaměstnancem. 
Vzdáleně je možné vynutit i další 
šifrování nebo „výběrové vymazání“.

Správa mobilních zařízení (MDM) 
– sjednocené rozhraní pro zařízení 
Microsoft® Exchange ActiveSync 
a iOS MDM s nasazováním zásad 
OTA (Over The Air). Podporována je 
i služba Samsung KNOX pro zařízení 
se systémem Android™.

Samoobslužný portál – umožňuje 
vlastní registraci schválených zařízení 
vlastněných zaměstnanci do sítě 
s automatickou instalací všech 
požadovaných certifikátů a klíčů 
a nouzovou aktivací funkcí ochrany proti 
krádeži uživatelem či vlastníkem, čímž 
se dále snižuje administrativní zátěž 
pracovníků IT.

Kaspersky Endpoint Security for Business – SELECT obsahuje také všechny součásti 
úrovně CORE.

 KASPERSKY ENDPOINT SECURITY 
FOR BUSINESS – SELECT

EncryptionMobile Security
and MDM  

Firewall File Server Endpoint 
Controls

Systems
Management

Centralized 
Management

Zabezpečení 
souborového 

serveru EncryptionMobile Security
and MDM  

Firewall File Server Endpoint 
Controls

Systems
Management

Centralized 
Management

Mobilní 
zabezpečení EncryptionMobile Security

and MDM  
Firewall File Server Endpoint 

Controls
Systems

Management
Centralized 

Management

Správa 
koncového bodu EncryptionMobile Security

and MDM  
Firewall File Server Endpoint 

Controls
Systems

Management
Centralized 

Management

Centralizovaná
správa EncryptionMobile Security

and MDM  
Firewall File Server Endpoint 

Controls
Systems

Management
Centralized 

Management

Ochrana proti 
malwaru a firewall
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Aplikace Kaspersky Endpoint Security for Business – ADVANCED obsahuje také všechny součásti 
úrovní SELECT a CORE.

SPRÁVA SYSTÉMŮ

Správa zranitelných míst 
a dočasných oprav – 
automatizovaná detekce 
a upřednostnění zranitelných míst 
OS a aplikací, ve spojení s rychlou 
automatizovanou distribucí 
dočasných oprav a aktualizací.

Zavedení operačního systému – 
snadné vytvoření, ukládání 
a zavádění „zlatých“ bitových kopií 
OS z centrálního umístění včetně 
podpory rozhraní UEFI.

Distribuce softwaru a řešení 
potíží – vzdálené nasazování 
softwaru a aktualizace aplikací 
a OS je dostupná na vyžádání 
nebo podle plánu, včetně 
podpory funkce Wake-on-LAN. 
Prostřednictvím technologie 
Multicast je podporováno vzdálené 
řešení problémů a účinná distribuce 
softwaru. 

Inventáře hardwaru a softwaru 
a správa licencí – identifikace, 
viditelnost a kontrola (včetně 
blokování) spolu se správou 
využití licencí poskytují náhled 
na veškerý software a hardware 
nasazený v daném prostředí včetně 
vyměnitelných zařízení. K dispozici 
jsou také správa licencí softwaru 
a hardwaru, detekce zařízení hostů, 
správa oprávnění a poskytování 
přístupu. 

Integrace SIEM – podpora 
systémů IBM® QRadar a HP 
ArcSight SIEM.

Řízení přístupu podle rolí (RBAC) 
– možnost přiřadit odpovědnost 
za správu v rámci komplexních 
sítí s konzolovými zobrazeními 
upravenými podle přiřazených rolí 
a oprávnění.

ŠIFROVÁNÍ 

Výkonná ochrana dat – na 
koncových bodech je možné 
uplatnit šifrování souboru/složky 
(FLE) a celého disku (FDE). Podpora 
„přenosného režimu“ zajišťuje 
správu šifrování i na zařízeních 
opouštějících správní domény.

Pružné přihlašování uživatelů – 
ověření před spuštěním počítače 
(PBA) zvyšuje zabezpečení 
a zahrnuje kvůli přehlednosti 
uživatelů volitelně i „jednotné 
přihlášení“. K dispozici je i 
dvoufázové přihlašování nebo 
přihlašování pomocí tokenů.

Integrovaná tvorba zásad – 
jedinečná integrace šifrování 
do správy aplikací a zařízení 
poskytuje další vrstvu vylepšeného 
zabezpečení a usnadnění správy.

Nástroje správy systémů optimalizují efektivitu a zabezpečení IT, přičemž 
integrované šifrování chrání citlivá data

Automatizovaná správa oprav a správa bitových kopií OS, vzdálená distribuce softwaru a integrace 
SIEM – to vše pomáhá při zjednodušení správy, zatímco inventáře hardwaru a softwaru a správa 
licencí poskytují přehlednost a kontrolu. Integrovaná technologie šifrování doplňuje mocnou 
vrstvu ochrany dat.

 KASPERSKY ENDPOINT SECURITY 
FOR BUSINESS – ADVANCED
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Firewall File Server Endpoint 
Controls

Systems
Management
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Management
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Firewall File Server Endpoint 
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Ochrana proti 
malwaru a firewall



13

ZABEZPEČENÍ POŠTY

Účinně zabraňuje hrozbám 
na bázi e-mailu, phishingovým 
útokům a nevyžádané poště 
pomocí aktualizací v reálném 
čase na bázi cloudu, které nabízejí 
mimořádnou míru zachycení spamu 
a minimum falešně pozitivních 
výsledků. Součástí je i ochrana 
proti malwaru pro systém IBM® 
Domino®. Samostatně je k dispozici 
i funkce DLP pro službu Microsoft 
Exchange.

SECURITY FOR INTERNET 
GATEWAYS

Zajišťuje zabezpečený přístup 
k internetu v celé organizaci 
automatickým odstraněním 
škodlivých a potenciálně 
nebezpečných programů v datových 
přenosech HTTP(S) / FTP / SMTP 
a POP3.

ZABEZPEČENÍ SPOLUPRÁCE

Chrání servery a farmy 
SharePoint® proti všem druhům 
malwaru. Samostatně dostupná 
funkce DLP pro Sharepoint nabízí 
možnost filtrování obsahu souborů 
schopnou rozpoznat důvěrná data 
a chránit se před únikem dat.

Organizace, které vyžadují komplexní zabezpečení pro celé své prostředí IT, 
si vybírají software Kaspersky Total Security for Business

Aplikace Kaspersky Total Security for Business poskytuje nejúplnější platformu ochrany a správy 
v tomto odvětví. Aplikace Kaspersky Total Security for Business zabezpečuje všechny vrstvy vaší 
sítě a obsahuje takové konfigurační nástroje, které zajišťují, aby uživatelé byli produktivní  
a neobtěžovaly je žádné malwarové hrozby, bez ohledu na zařízení či umístění.

Aplikace Kaspersky Total Security for Business obsahuje také všechny součásti úrovní 
ADVANCED, SELECT a CORE.

 KASPERSKY TOTAL SECURITY 
FOR BUSINESS
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Které řešení je pro vás to pravé?

Core Select Advanced Total

Pod správou 
produktu 
Security 
Center

Dostupné 
v cílených 
řešeních

Ochrana proti malwaru • • • • •

Brána firewall • • • • •

Správa aplikací • • • •

Správa zařízení • • • •

Správa přístupu na web • • • •

Zabezpečení souborových serverů • • • • •

Ochrana mobilních koncových 
bodů • • • • •

Správa mobilních zařízení / aplikací • • • • •

Šifrování • • •

Vyhodnocování zranitelných míst • • • •

Správa aktualizací • • • •

Inventáře • • • •

Správa licencí • • • •

Distribuce softwaru • • • •

Nasazování operačních systémů • • • •

Zabezpečení serveru pro 
spolupráci • •

Zabezpečení pošty • • •

Zabezpečení internetové brány • •

Zabezpečení virtuální 
infrastruktury • •

Zabezpečení úložného serveru • •

• Obsaženo • Částečně obsaženo – podrobnosti viz stránky produktu

 FUNKCE PRODUKTU
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NEJDŮLEŽITĚJŠÍ INFORMACE

VÝKONNÁ OCHRANA PROTI 
MALWARU 
Oceňovaný antimalwarový 
engine společnosti Kaspersky 
Lab poskytuje výkonnou 
ochranu serverů, která brání 
i těm nejnovějším známým 
a potenciálním malwarovým 
hrozbám v přístupu do místní sítě 
prostřednictvím škodlivých či 
nebezpečných programů. 

VYSOKÝ VÝKON A SPOLEHLIVOST
Můžete mít důvěru, že aplikace 
Kaspersky Security for File Server 
nezpomalí nijak znatelně váš 
systém ani nenaruší obchodní 
operace, a to ani za podmínek 
velmi náročného síťového zatížení.

PODPORA VÍCE PLATFOREM 
Jednotné a účinné bezpečnostní 
řešení pro heterogenní serverové 
sítě, podporující nejnovější 
platformy a servery včetně 
terminálových, clusterových 
a virtuálních serverů bez problémů 
s kompatibilitou.

VÝKONNÁ SPRÁVA A TVORBA 
HLÁŠENÍ
Efektivní, uživatelsky přívětivé 
nástroje pro správu, informace 
o stavu ochrany serveru, flexibilní 
nastavení času na skenování 
a rozsáhlý systém hlášení poskytují 
účinnou správu zabezpečení 
souborového serveru, což pomáhá 
snižovat náklady na vlastnictví.

FUNKCE

•  Ochrana proti malwaru 
v reálném čase pro souborové 
servery s nejnovějšími verzemi 
systémů Windows® (včetně 
Windows Server® 2012/R2), 
Linux® a FreeBSD (obojí včetně 
funkce Samba).

•  Ochrana terminálových serverů 
Citrix a Microsoft®

•  Plně podporuje clusterové 
servery

•  Škálovatelnost – podpora 
a snadné zabezpečení i těch 
nejkomplexnějších heterogenních 
infrastruktur.

•  Spolehlivost, stabilita a vysoká 
odolnost proti poruchám

•  Optimalizovaná inteligentní 
technologie skenování 
včetně skenování na vyžádání 
a skenování důležitých oblastí 
systému. 

•  Důvěryhodné zóny pomáhají 
navýšit zabezpečení a přitom 
omezit množství zdrojů 
potřebných pro skenování. 

•  Karanténa a zálohování dat 
před čištěním nebo odstraněním

•  Izolace nakažených pracovních 
stanic

•  Centralizovaná instalace, 
správa a aktualizace 
s flexibilními možnostmi 
konfigurace

•  Flexibilní scénáře reakce 
na nález

•  Komplexní hlášení o stavu 
ochrany sítě

•  Systém upozornění na stav 
aplikací

•  Podpora systémů HSM 
(Hierarchical Storage 
Management)

•  Ověřená podpora řešení 
Hyper-V a Xen Desktop

•  Certifikace VMware Ready

•  Podpora odolného systému 
souborů (ReFS)

Aplikace Kaspersky Security for File Server poskytuje cenově výhodné, spolehlivé 
a škálovatelné zabezpečení pro sdílená úložiště souborů bez viditelného dopadu 
na výkon systému.

 KASPERSKY SECURITY 
FOR FILE SERVER

Software Kaspersky Security for File Server je součástí platformy Kaspersky Endpoint Security 
for Business – SELECT a ADVANCED, stejně jako je tomu u řešení Kaspersky Total Security for 
Business. Zakoupit lze také samostatně jako cílené řešení.
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Výkonné nástroje řízení koncového bodu, těsně integrované se špičkovou ochranou 
proti malwaru a jedinou vyhrazenou laboratoří pro seznam povolených položek v oboru, 
pomáhají chránit vaši firmu před dnešním dynamickým prostředím hrozeb.

OCHRANA, VYNUCENÍ, KONTROLA
•  Zranitelná místa v důvěryhodných 

aplikacích, malware na bázi 
webu a nedostatek kontroly nad 
periferními zařízeními představují 
součást stále komplexnějších rizik 
ohrožení. Nástroje řízení aplikací, 
webu a zařízení od společnosti 
Kaspersky Lab zajišťují úplnou 
kontrolu nad vašimi koncovými body, 
aniž by se tím snížila produktivita. 

SPRÁVA APLIKACÍ A DYNAMICKÝ 
SEZNAM POVOLENÝCH POLOŽEK
Ochrana systémů před známými 
a neznámými hrozbami díky úplné 
kontrole nad aplikacemi a programy, 
které je na koncových bodech 
povoleno spouštět, bez ohledu na 
chování koncového uživatele. Kromě 
toho umožňuje sledování integrity 
aplikací při vyhodnocování chování 
aplikace a zabránění, aby prováděla 
neočekávané akce, které by mohly 

koncový bod nebo síť ohrozit. 
Zjednodušená, přizpůsobitelná nebo 
automatizovaná tvorba a vynucování 
zásad umožňují:

•  Řízení spouštění aplikací: 
Povolování, blokování a audit 
spouštění aplikací. Navýšení 
produktivity omezením přístupu 
k aplikacím nesouvisejícím 
s podnikáním.

•  Správa oprávnění aplikací: 
Regulace a kontrola přístupu 
aplikací k systémovým prostředkům 
a datům. Klasifikace aplikací jako 
důvěryhodných, nedůvěryhodných 
a omezených. Správa přístupu 
aplikací k zašifrovaným datům 
na koncových bodech, například 
informacím zveřejňovaným 
prostřednictvím webových 
prohlížečů nebo programu Skype. 

•  Skenování zranitelných míst 
aplikací: aktivní obrana proti 
útokům cíleným na zranitelná místa 
v důvěryhodných aplikacích.

Většina řešení správy nabízí pouze 
základní funkce blokování/přístupu. 
Řídicí nástroje společnosti Kaspersky 
Lab jsou jedinečné v tom, že používají 
databáze povolených položek na 
bázi cloudu, což zajišťuje přístup 
k nejnovějším datům z aplikací téměř 
v reálném čase. 

Technologie řízení aplikací 
od společnosti Kaspersky 
Lab využívají při analýze 
a monitorování aplikací ve všech 
fázích – stažení, instalace, 
spuštění – databáze povolených 
položek na bázi cloudu. 

 O NAŠÍ TECHNOLOGII SPRÁVY 
KONCOVÝCH BODŮ

Kontrola spuštění 
aplikace

Heuristická analýza

Kontrola privilegií 
aplikace

Monitorování 
zranitelných míst

Místní seznam 
povolených  

položek Seznam  
povolených  

položek CLOUD
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Dynamický seznam povolených 
položek, který je možné povolit 
prostřednictvím komplexního 
„implicitního zákazu“, blokuje 
všechny aplikace pokoušející 
se spustit na libovolné pracovní 
stanici, pokud je správci explicitně 
nepovolili. 
Kaspersky Lab je jedinou 
společností zaměřenou na 
zabezpečení s vyhrazenou 
laboratoří pro seznam povolených 
položek, která udržuje nepřetržitě 
sledovanou a aktualizovanou 
databázi více než 500 milionů 
programů.

Implicitní zákaz od společnosti 
Kaspersky Lab je možné použít 
v testovacím prostředí a umožnit 
tak správcům vyhodnotit legitimitu 
aplikace před jejím zablokováním. 
Kromě toho je možné vytvářet 
kategorie aplikací na základě 
digitálních podpisů, což zabrání 
uživatelům ve spouštění 
legitimního softwaru upraveného 
malwarem nebo pocházejícího 
z podezřelého zdroje.

SNADNÁ SPRÁVA
Všechny řídicí nástroje Kaspersky 
Lab se integrují se službou 
Active Directory, takže nastavení 
blanketových zásad je rychlé a 
snadné. Veškerá správa koncových 
bodů se řídí ze stejné konzole 
pomocí jednotného rozhraní.

SPRÁVA PŘÍSTUPU NA WEB
Monitorování, filtrování a kontrola 
webových stránek, ke kterým 
mohou mít koncoví uživatelé na 
pracovišti přístup, zvýší produktivitu 
a zároveň vás ochrání před 
malwarem a útoky na bázi webu.

Pokročilá správa přístupu na 
web společnosti Kaspersky 
Lab je postavená na neustále 
aktualizovaném adresáři webových 
stránek, seskupených do kategorií 
(např. obsah pro dospělé, hry, 
sociální sítě, hazardní hry). Správci 
mohou snadno vytvářet zásady, 
kterými zakážou, omezí nebo 
prověří používání jednotlivých 
stránek či jejich kategorií 
koncovými uživateli, případně 
mohou vytvářet vlastní seznamy. 
Škodlivé adresy jsou zablokovány 
automaticky.

Omezením jejich použití pomáhá 
správa přístupu k webu od 
společnosti Kaspersky Lab zabránit 
ztrátě dat přes sociální sítě a 
služby pro zasílání rychlých zpráv. 
Pružné zásady umožňují správcům 
povolit procházení webu jen 
v určitou denní dobu. Integrace se 
službou Active Directory znamená, 
že je možné zásady rychle a snadno 
uplatňovat v rámci celé organizace.

Díky dodatečnému zabezpečení 
je správa přístupu na web od 
společnosti Kaspersky Lab 
povolena přímo na koncovém bodě, 
což znamená, že zásady se vynucují 
i tehdy, když uživatel není na síti.

SPRÁVA ZAŘÍZENÍ
Zákaz portu USB pokaždé nevyřeší 
problémy s vyměnitelnými 
zařízeními. Zákaz portu USB 
může mít například vliv na jiná 
bezpečnostní opatření, jako je 
přístup k síti VPN na bázi tokenu.

Správa zařízení od společnosti 
Kaspersky Lab nabízí přesnější 
úroveň kontroly na úrovni 
sběrnice, typu a zařízení – takže 
zachovává produktivitu koncového 
uživatele a zároveň optimalizuje 
zabezpečení. Správu je možné 
uplatnit až na úroveň konkrétního 
sériového čísla zařízení.

•  U zařízení lze nastavit oprávnění 
pro připojení/čtení/zápis spolu 
s časovým rozvrhem.

•  Lze vytvářet pravidla správy 
zařízení podle masek, čímž se 
eliminuje potřeba fyzického 
připojení zařízení, aby bylo možné 
zařadit je na seznam povolených 
položek. Současné zanášení více 
zařízení na seznam povolených 
položek.

•  Řízení předávání dat 
prostřednictvím vyměnitelných 
zařízení v organizaci i mimo ni 
snižuje riziko ztráty či krádeže 
dat.

•  Integrace se šifrovacími 
technologiemi společnosti 
Kaspersky Lab při vynucování 
šifrovacích zásad na konkrétních 
typech zařízení.

Technologie správy koncových bodů je součástí platformy Kaspersky Endpoint Security for 
Business – SELECT a ADVANCED i řešení Kaspersky Total Security for Business.  
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 KASPERSKY SECURITY 
FOR MOBILE

Mobilní zařízení jsou pro počítačové zločince stále přitažlivější. Zároveň princip „Přineste 
si vlastní zařízení“ (Bring Your Own Device, BYOD) přispívá ke stále složitějšímu mixu 
zařízení, což pro správce IT vytváří prostředí náročné na správu a řízení.

Řešení Kaspersky Security for Mobile zaručí, že bude vaše zařízení v bezpečí bez ohledu 
na to, kde se nachází. Chraňte se proti neustále se rozvíjejícímu mobilnímu malwaru. 
Získejte snadno a rychle přehled a kontrolu nad chytrými telefony a tablety ve vašem 
prostředí, a to z jednoho centrálního bodu a s minimem narušení.

KLÍČOVÉ FUNKCE PRODUKTU

•  Výkonná ochrana proti malwaru

•  Ochrana proti phishingu 
a spamu

•  Webová ochrana

•  Správa aplikací

•  Detekce rootingu 
a jailbreakingu

•  Kontejnerizace

•  Opatření proti krádeži

•  Správa mobilních zařízení

•  Samoobslužný portál

•  Centralizovaná správa

•  Webová konzole

•  Podporované platformy: 
– Android™ 
– iOS 
– Windows® Phone

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ INFORMACE

POKROČILÁ OCHRANA PROTI 
MALWARU PRO ZABEZPEČENÍ 
MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ A DAT
Jen v roce 2014 se společnost 
Kaspersky Lab vypořádávala 
téměř s 1,4 milionu jedinečných 
malwarových útoků na mobilní 
zařízení. Řešení Kaspersky Security 
for Mobile kombinuje ochranu proti 
malwaru s hlubokými vrstvami 
technologií ochrany proti známým 
a neznámým hrozbám pro data 
uložená na mobilních zařízeních. 

SPRÁVA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ 
(MDM)
Integrace se všemi předními 
platformami pro správu mobilních 
zařízení umožňuje vzdálené 
nasazování a ovládání „Over the Air“ 
(OTA), umožňující snazší používání 
a správu zařízení se systémy Android, 
iOS a Windows Phone. 

MOBILE APPLICATION 
MANAGEMENT (MAM)
Umísťování informací do oddělených 
schránek a schopnost výběrového 
mazání umožňuje oddělení firemních 
a osobních dat na stejném zařízení 
a podporuje tak iniciativy BYOD. Díky 
našim šifrovacím funkcím a ochraně 
proti malwaru představuje řešení 
Kaspersky Security for Mobile aktivní 

řešení ochrany mobilních zařízení, 
a ne jen jednoduchý pokus o izolaci 
zařízení a jeho dat. 

CENTRALIZOVANÁ SPRÁVA
Správa několika platforem a zařízení 
ze stejné konzole jako koncové body 
zvyšuje přehlednost a kontrolu bez 
dalšího úsilí nebo technologie, kterou 
by bylo třeba zvládnout.

FUNKCE ZABEZPEČENÍ A SPRÁVY 
MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ

VÝKONNÁ OCHRANA PROTI 
MALWARU
Aktivní ochrana na bázi podpisů 
a cloudu (prostřednictvím sítě 
Kaspersky Security Network — 
KSN) před známými a neznámými 
malwarovými hrozbami pro 
mobilní zařízení. Skenování na 
vyžádání a naplánovaná skenování 
v kombinaci s automatickými 
aktualizacemi zvyšují ochranu.

OCHRANA PROTI PHISHINGU 
A SPAMU
Výkonné technologie ochrany proti 
phishingu a spamu chrání zařízení 
a jeho data před phishingovými útoky 
a pomáhají filtrovat nevyžádané 
hovory a texty.
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SPRÁVA PŘÍSTUPU NA WEB / 
BEZPEČNÉ PROHLÍŽENÍ WEBOVÝCH 
STRÁNEK
Tyto technologie jsou podporovány 
sítí Kaspersky Security Network 
(KSN) a v  reálném čase 
blokují přístup ke škodlivým 
a neautorizovaným webovým 
stránkám. Bezpečné prohlížení 
webových stránek zajišťuje 
nepřetržitě aktualizovanou analýzu 
důvěryhodnosti a zaručuje tak 
bezpečné mobilní procházení webu. 

SPRÁVA APLIKACÍ
V integraci se sítí KSN omezuje 
správa aplikací použití aplikací pouze 
na schválený software a zakazuje 
použití šedého či neautorizovaného 
softwaru. Funkce zařízení tak budou 
záviset na instalaci požadovaných 
aplikací. Správa neaktivity aplikací 
umožní správcům vyžadovat 
opětovné přihlášení, pokud aplikace 
bude po stanovenou dobu nečinná. 
Tím se chrání data, i když je aplikace 
při ztrátě či krádeži zařízení otevřená.

DETEKCE ROOTINGU 
A JAILBREAKINGU
Po automatickém zjištění a hlášení 
rootingu nebo jailbreakingu může 
následovat automatické zablokování 
přístupu ke schránkám, výběrové 
vymazání nebo vymazání celého 
zařízení. 

KONTEJNERIZACE
Oddělená firemní a osobní data 
pomocí oddělení aplikací do 
schránek. Na ochranu citlivých dat 
je možné uplatnit i další zásady, 
například šifrování. Výběrové 
vymazání umožní odstranění dat 
ve schránkách na zařízení v případě 
odchodu zaměstnance bez dopadu 
na jeho osobní data.

OPATŘENÍ PROTI KRÁDEŽI
V případě ztráty či krádeže zařízení 
je možné aktivovat vzdálené funkce 
ochrany proti krádeži včetně 
vymazání, zámku zařízení, vyhledání 
polohy, sledování karty SIM, funkce 
„mugshot“ a odhalení zařízení 
alarmem. Příkazy proti krádeži 
je možné použít velmi flexibilním 
způsobem podle jednotlivých 
případů. Například integrace se 
službou Google Cloud Messaging 
(GCM) umožní doručit příkazy téměř 
okamžitě, což zkrátí doby odezvy 
a zlepší zabezpečení. Odeslání 
příkazů přes samoobslužný portál 
zase nevyžaduje žádné úkony ze 
strany správce.

SPRÁVA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ 
(MDM)
Podpora služeb Microsoft® Exchange 
ActiveSync, Apple MDM a Samsung 
KNOX 2.0 zajišťuje širokou škálu 
zásad prostřednictvím jednotného 
rozhraní bez ohledu na platformu. 
Například vynucení šifrování a 
hesel nebo řízení využití kamery, 
uplatnění zásad na jednotlivé 
uživatele či skupiny, správa nastavení 
APN VPN apod.

SAMOOBSLUŽNÝ PORTÁL
Delegace rutinní správy zabezpečení 
zaměstnancům umožňuje vlastní 
registraci schválených zařízení. Během 
procesu povolení nového zařízení je 
možné prostřednictvím portálu předat 
všechny požadované certifikáty a účast 
správce není vůbec potřeba. V případě 
ztráty zařízení může zaměstnanec 
pomocí portálu provést všechny 
dostupné akce ochrany proti krádeži. 

CENTRALIZOVANÁ SPRÁVA
Centrální správa všech mobilních 
zařízení z jediné konzole také 
umožňuje správu zabezpečení IT 
pro všechny ostatní koncové body. 
Webová konzole umožňuje správcům 
řídit a spravovat zařízení vzdáleně 
z libovolného počítače.

Software Kaspersky Security for Mobile je součástí platformy Kaspersky Endpoint Security for 
Business – SELECT a ADVANCED i řešení Kaspersky Total Security for Business. Zakoupit lze také 
samostatně jako cílené řešení.
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Ochrana před neautorizovaným přístupem k datům při ztrátě či krádeži zařízení nebo 
působení malwaru odcizujícího data.

Aktivní ochrana dat a soulad s globálními požadavky. Šifrovací technologie společnosti 
Kaspersky Lab chrání vaše cenná data před náhodnou ztrátou, krádeží zařízení  
a cílenými malwarovými útoky. Naše integrovaná platforma kombinuje silné šifrovací 
technologie se špičkovými technologiemi ochrany koncových bodů společnosti 
Kaspersky Lab a chrání tak data doma i na cestách. 

STANDARDNÍ ZABEZPEČOVACÍ 
KRYPTOGRAFIE
Společnost Kaspersky Lab používá 
šifrování Advanced Encryption 
Standard (AES) s délkou klíče 
256 bitů, zjednodušenou správou 
klíčů a speciálním klíčem. Podporuje 
technologii Intel® AES-NI a platformy 
UEFI a GPT.

ÚPLNÁ FLEXIBILITA
Společnost Kaspersky Lab nabízí 
šifrování na úrovni souboru a složky 
(FLE) a šifrování celého disku (FDE) a 
tím pokrývá všechny možné scénáře 
využití. Data mohou být chráněna 
na pevných discích i vyměnitelných 
zařízeních. „Přenosný režim“ 
umožňuje použití a přenos dat na 
zašifrovaných vyměnitelných médiích, 
a to i na počítačích, kde není 

nainstalovaný šifrovací software, což 
umožňuje bezpečné předávání dat 
i „za hranicemi“.

JEDNO PŘIHLÁŠENÍ, PŘEHLEDNOST 
KONCOVÉHO UŽIVATELE
Šifrovací technologie společnosti 
Kaspersky Lab funguje přehledně 
od nastavení až po každodenní 
používání na všech aplikacích, aniž by 

narušovala produktivitu koncových 
uživatelů. Jednotné přihlášení 
zajišťuje plynulé šifrování – koncový 
uživatel si ani nemusí všimnout, že se 
technologie používá. 

Šifrování od společnosti Kaspersky 
Lab umožňuje plynulý a transparentní 
přenos souborů mezi uživateli uvnitř 
sítě i mimo ni. 

Technologie šifrování od společnosti 
Kaspersky Lab zabraňuje ztrátě 
dat a neoprávněnému přístupu 
k informacím:
•  Šifrování celého disku (FDE)
•  Úroveň soubor/složka (FLE)
•  Vyměnitelná i interní zařízení

SPRAVOVÁNO PROSTŘEDNICTVÍM 
JEDINÉ KONZOLE PRO SPRÁVU

 O NAŠÍ TECHNOLOGII  
ŠIFROVÁNÍ

Nasazení, správa 
a vynucování zásad

Uvnitř sítě Mimo síť
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MOŽNOSTI ŠIFROVÁNÍ

PLYNULÁ INTEGRACE 
S TECHNOLOGIEMI ZABEZPEČENÍ 
OD KASPERSKY LAB
V kompletní integraci s ochranou 
proti malwaru od společnosti 
Kaspersky Lab umožňují 
technologie řízení a správy 
koncového bodu skutečné 
vícevrstvé zabezpečení vystavěné 
na základě společného kódu.  
Jedna zásada například může 
vynucovat šifrování na konkrétních 
vyměnitelných zařízeních. 
Nastavení šifrování je možné 
uplatňovat podle stejné zásady 
jako ochranu proti malwaru, správu 
zařízení a jiné prvky zabezpečení 
koncového bodu. Není potřeba 
nasazovat a spravovat samostatná 
řešení. Před nasazením šifrování 
se automaticky kontroluje 
kompatibilita se síťovým 
hardwarem – standardem je 
podpora platforem UEFI a GPT.

ŘÍZENÍ PŘÍSTUPU NA ZÁKLADĚ 
ROLÍ
Ve větších organizacích lze zvolit 
delegování správy šifrování pomocí 
funkce řízení přístupu na základě 
rolí. To vám umožní méně složitou 
správu šifrování.

OVĚŘENÍ PŘED SPUŠTĚNÍM 
POČÍTAČE (PBA)
Přihlašovací údaje jsou vyžadovány 
ještě před tím, než se spustí 
operační systém, což přidává 
další vrstvu zabezpečení, volitelně 
s jediným přihlášením. Šifrovací 
technologie PBA od společnosti 
Kaspersky Lab je dostupná i pro jiná 
rozložení klávesnice než QWERTY. 

OVĚŘENÍ POMOCÍ KARET SMART 
CARD A TOKENŮ
Podpora dvoufázového ověření 
prostřednictvím oblíbených 
značek karet Smart Card a tokenů 
eliminuje potřebu dalších 
uživatelských jmen a hesel 
a zlepšuje tak používání pro 
koncového uživatele.

NOUZOVÉ OBNOVENÍ
Správci mohou v případě závady 
hardwaru či softwaru data 
rozšifrovat. Obnova uživatelského 
hesla u funkce PBA či přístup 
k zašifrovaným datům probíhá 
prostřednictvím jednoduchého 
mechanismu výzvy a odpovědi. 

OPTIMALIZOVANÉ NASAZENÍ, 
PŘIZPŮSOBITELNÁ NASTAVENÍ
Kvůli jednoduchosti nasazení je 
funkce šifrování od společnosti 
Kaspersky Lab povolena pouze 
v úrovních „Advanced“ a „Total“ 
platformy Kaspersky Endpoint 
Security for Business, takže 
není potřeba samostatná 
instalace. Nastavení šifrování 
jsou předdefinovaná, ale lze je 
přizpůsobit pro běžné složky 
jako Dokumenty, Plocha, nové 
složky, přípony a skupiny souborů, 
například dokumenty Microsoft® 
Office nebo archivy zpráv. 

Technologie šifrování je součástí platformy Kaspersky Endpoint Security for Business – 
ADVANCED i řešení Kaspersky Total Security for Business. 



22

Vylepšené zabezpečení a menší složitost díky centralizovaným nástrojům pro správu IT. 

Neopravená zranitelná místa v oblíbených aplikacích představují jednu z největších 
hrozeb zabezpečení firemních IT. Toto riziko násobí zvyšující se komplexnost IT – pokud 
nevíte, co máte, jak je možné to zabezpečit? 

Centralizací a automatizací základních úkonů zabezpečení, konfigurace a správy, 
například vyhodnocením zranitelných míst, distribucí oprav a aktualizací, správou 
inventáře a instalacemi aplikací, šetří správci IT nejen čas, ale také optimalizují 
zabezpečení. 

Aplikace Kaspersky Systems Management pomáhá minimalizovat rizika zabezpečení IT 
a omezovat komplexnost IT, čímž manažerům poskytuje kompletní kontrolu a přehled 
nad mnoha zařízeními, aplikacemi a uživateli v reálném čase na jediné obrazovce. 

 KASPERSKY SYSTEMS 
MANAGEMENT

1, 2   Test řešení správy oprav zadaný společností Kaspersky Lab a provedený společností AV-TEST GmBH (červenec 2013)

ROZŠÍŘENÉ ZABEZPEČENÍ
Zvýšené zabezpečení IT a snížení 
zátěže rutinními úkoly díky 
včasnému a automatizovanému 
zavádění oprav a aktualizací. 
Automatizované zjišťování 
zranitelných míst a nastavení 
priority podporují vyšší efektivitu 
a snižují zatížení zdrojů. Nezávislé 
testy1 ukazují, že společnost 
Kaspersky Lab dodává 
nejkomplexnější pokrytí oprav 
a aktualizací v nejkratší době.

KOMPLETNÍ PŘEHLED PŘI SPRÁVĚ
Úplný přehled o síti z jediné konzole 
snižuje nejistotu správců a nabízí 
jim přehled o všech aplikacích 
a zařízeních (včetně zařízení hostů), 
která se do sítě připojí. To posiluje 
centralizovanou správu přístupu 
uživatelů a zařízení k datům 
organizace a aplikacím v souladu 
se zásadami IT.

CENTRÁLNÍ SPRÁVA
Aplikace Systems Management 
od společnosti Kaspersky Lab je 
spravovaná komponenta konzole 
Kaspersky Security Center. Všechny 
funkce se používají a spravují 
prostřednictvím této ústřední 
konzole využívající konzistentní 
a intuitivní příkazy a rozhraní 
k automatizaci rutinních úloh IT.

FUNKCE

VYHODNOCOVÁNÍ ZRANITELNÝCH 
MÍST A SPRÁVA OPRAV
Automatizované skenování softwaru 
umožňuje rychlé zjištění, nastavení 
priority a nápravu zranitelných míst. 
Opravy a aktualizace softwaru 
Microsoft® i od jiných výrobců je 
možné zajišťovat automaticky 
v nejkratším časovém rozmezí2. 
Správci jsou na stav instalace 
opravy upozorňováni. Méně 

KLÍČOVÉ FUNKCE PRODUKTU

•  Vyhodnocování zranitelných 
míst a správa dočasných oprav

•  Inventáře hardwaru a softwaru

•  Vzdálená instalace softwaru 
a řešení potíží včetně pokrytí 
vzdálených kanceláří

•  Nasazování operačních systémů

•  Integrace SIEM

•  Řízení přístupu na základě rolí

•  Centralizovaná správa
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kritické opravy je možné odložit 
na mimopracovní dobu i při 
vypnutých počítačích pomocí funkce 
Wake on LAN. Technologie Multicast 
umožňuje místní distribuci oprav  
a aktualizací do vzdálených 
kanceláří, čímž se zmenšují 
požadavky na šířku pásma.

INVENTÁŘE HARDWARU 
A SOFTWARU
Automatické zjišťování, 
inventarizace, ohlašování  
a sledování hardwaru a softwaru 
včetně vyměnitelných zařízení 
poskytuje správcům podrobný 
přehled o zařízeních a prostředcích 
využívaných ve firemní síti. 
Detekovat a poskytovat přístup na 
internet je možné i u zařízení hostů. 
Správa licencí poskytuje přehled 
o mnoha uzlech a datech ukončení.

PRUŽNÉ NASAZENÍ OPERAČNÍCH 
SYSTÉMŮ A APLIKACÍ
Centralizované a snadné vytváření, 
ukládání, klonování a zavádění 
optimálně zabezpečených bitových 
kopií systémů. Nasazování mimo 
pracovní dobu prostřednictvím 
funkce Wake-on-LAN umožňující 
větší pružnost díky poinstalačním 
úpravám. Podpora rozhraní UEFI.

DISTRIBUCE SOFTWARU
Vzdálené nasazování či 
aktualizace z jediné konzole. 
Automaticky je možné instalovat 
přes 100 oblíbených aplikací 
identifikovaných sítí Kaspersky 
Security Network, a to i mimo 
pracovní dobu. Kompletní podpora 
vzdáleného řešení problémů 
s vylepšeným zabezpečením 
díky uživatelským oprávněním 
a protokolům/auditům relace. 
Pomocí technologie Multicast 
umožňující místní distribuci 
softwaru se ušetří na síťovém 
provozu do vzdálených kanceláří.

INTEGRACE SIEM
Přímé hlášení a využití přenosu 
událostí do předních systémů SIEM 
– IBM® QRadar a HP ArcSight. 
Shromažďování protokolů a jiných 
dat souvisejících se zabezpečením 
pro analýzu minimalizuje zátěž 
správců a potřebné nástroje 
a zároveň zjednodušuje hlášení 
na úrovni firmy.

ŘÍZENÍ PŘÍSTUPU NA ZÁKLADĚ 
ROLÍ
Rozlišení správních rolí 
a odpovědností v komplexních 
sítích. Přizpůsobení zobrazení 
konzole podle rolí a práv.

CENTRALIZOVANÁ SPRÁVA
Jedna integrovaná konzole pro 
správu – Kaspersky Security 
Center – podporuje správu 
zabezpečení systému u stolních 
počítačů, mobilních a virtuálních 
koncových bodů po celé síti, to vše 
prostřednictvím jediného rozhraní.

Aplikace Kaspersky Systems Management je součástí platformy Kaspersky Endpoint Security 
for Business – ADVANCED a řešení Kaspersky Total Security for Business. Lze ji zakoupit také 
samostatně jako cílené řešení.
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 KASPERSKY SECURITY 
FOR MAIL SERVER

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ INFORMACE

OCHRANA PŘED MALWAROVÝMI 
HROZBAMI 
Výkonnou ochranu proti malwaru 
poskytuje oceňovaný antimalwarový 
engine společnosti Kaspersky Lab, 
podporovaný v reálném čase sítí 
Kaspersky Security Network na bázi 
cloudu, společně s aktivní ochranou 
proti zneužití a filtrováním škodlivých 
adres URL.  

OCHRANA PROTI SPAMU
U mailových serverů na bázi systému 
Microsoft Exchange nebo Linux® se 
prokázalo, že antispamový engine 
společnosti Kaspersky na bázi cloudu 
blokuje až 99,96 % spamu plýtvajícího 
časem a zdroji s minimem falešně 
pozitivních nálezů. 

OCHRANA PŘED ZTRÁTOU DAT A 
SPRÁVA (SERVERY MICROSOFT 
EXCHANGE)*  
Rozpoznáním připojení obchodních, 
finančních osobních či jiných citlivých 
dat v odchozích e-mailech a přílohách 
na serverech Microsoft Exchange a 
řízením toku těchto informací chrání 
aplikace Kaspersky Security for Mail 
server vaše důvěrná data i data 
vašich zaměstnanců í v souladu  
s legislativou Sofistikované techniky 
analýzy zahrnující prohledávání 
strukturovaných dat a glosáře pro 
konkrétní firmu pomáhají identifikovat 
podezřelé e-maily, které je pak 
možné zablokovat. Systém může na 
potenciální porušení bezpečnosti 

dat dokonce upozornit vedoucího 
odesílatele.

JEDNODUCHÁ A FLEXIBILNÍ SPRÁVA
Uživatelsky přívětivé nástroje pro 
správu a hlášení spolu s flexibilním 
nastavením skenování poskytují 
účinnou kontrolu nad zabezpečením 
e-mailů a dokumentů a pomáhají 
snížit celkové náklady na vlastnictví.

FUNKCE

•  Ochrana proti malwaru v reálném 
čase podporovaná sítí Kaspersky 
Security Network na bázi cloudu.

• Okamžitá ochrana proti neznámým 
zneužitím či dokonce zranitelným 
místům nultého dne.

•  Pokročilá ochrana proti spamu – 
antispamový engine společnosti 
Kaspersky Lab blokuje více než 
99 % nežádoucího e-mailového 
provozu.

•  Ochrana před únikem dat (servery 
Microsoft Exchange)*. Detekce 
důvěrných informací v e-mailech 
a přílohách prostřednictvím 
kategorií (včetně osobních údajů 
a údajů platebních karet), glosáře 
a hloubková analýza pomocí 
strukturovaných dat. 

•  Antispamové skenování všech 
zpráv na bázi cloudu v reálném 
čase na serverech Microsoft® 
Exchange včetně veřejných složek 
pomocí sítě Kaspersky Security 

Network.

•  Plánované skenování e-mailů 
a databází Lotus Domino.

•  Skenování zpráv, databází a dalších 
objektů na serverech IBM® 
Domino®.

•  Filtrování zpráv na základě 
rozpoznávání formátu, velikosti 
a názvu přílohy.

•  Snadný a pohodlný postup 
aktualizace databáze ochrany proti 
malwaru a spamu.

•  Zálohování úložiště dat před 
čištěním nebo odstraněním.

•  Škálovatelnost a odolnost proti 
poruchám.

•  Snadná instalace a flexibilní 
integrovaná správa.

•  Výkonný systém upozornění.

•  Komplexní hlášení o stavu ochrany 
sítě.

Aplikace Kaspersky Security for Mail Server poskytuje vynikající ochranu pro 
provoz probíhající na poštovních serverech před spamem, phishingem a obecnými 
i pokročilými malwarovými hrozbami, a to i ve velmi komplexních heterogenních 
infrastrukturách.

V prostředí serverů Microsoft® Exchange nabízí také ochranu před ztrátou 
důvěrných dat prostřednictvím e-mailů a příloh.

*Při nákupu tohoto produktu se možnost ochrany před ztrátou či únikem důvěrných dat prodává samostatně.
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NEJDŮLEŽITĚJŠÍ INFORMACE

VÝKONNÁ OCHRANA ZKRACUJE 
PROSTOJE A NARUŠENÍ 
Oceňovaný antimalwarový engine 
společnosti Kaspersky Lab brání 
nejnovějším známým a potenciálním 
malwarovým hrozbám v přístupu do 
místní sítě prostřednictvím škodlivých 
či nebezpečných programů. 

EFEKTIVITA VÝKONU DÍKY 
OPTIMALIZACI
Optimalizovaná inteligentní 
technologie skenování a vyrovnávání 
zatížení snižují zatížení zdrojů 
a pomáhají zachovat cennou šířku 
pásma, aniž by se tím zkrátil výkon 
zabezpečení.

PODPORA VÍCE PLATFOREM 
Podpora nejnovějších platforem 
a serverů včetně serverů proxy přináší 
vysokou hodnotu pro organizace 
vyznačující se velkými objemy 
síťového provozu v heterogenních 
prostředích. Podpora platformy 
Microsoft® Forefront® TMG sahá 
od ochrany firemní pošty až po 
ochranu webové brány.

PŘÍMOČARÁ SPRÁVA A HLÁŠENÍ
Jednoduché a uživatelsky vstřícné 
nástroje pro správu, flexibilní 
nastavení skenování a systémy 
hlášení stavu ochrany.

FUNKCE

•  Nepřetržitá aktivní ochrana proti 
vznikajícím a známým malwarovým 
hrozbám.

•  Vynikající míra detekce malwaru 
v kombinaci s minimem falešně 
pozitivních nálezů.

•  Optimalizovaná inteligentní 
technologie skenování.

•  Skenování provozu HTTP, HTTPS 
a FTP z publikovaných serverů 
v reálném čase.

•  Ochrana serveru Squid, 
nejpoužívanějšího proxy serveru 
systému Linux.

•  Pohodlné nástroje pro instalaci, 
správu a aktualizace.

•  Flexibilní skenovací nástroje 
a scénáře reakce na nález.

•  Vyrovnávání zatížení procesorů 
serveru.

•  Škálovatelnost a odolnost proti 
poruchám.

•  Komplexní hlášení o stavu 
ochrany sítě.

FUNKCE SPECIFICKÉ PRO SERVERY 
MICROSOFT® FOREFRONT® TMG 
A ISA:

•  Sledování stavu aplikací v reálném 
čase

•  Skenování připojení sítí VPN

•  Skenování provozu HTTPS 
v reálném čase (pouze servery 
TMG)

•  Ochrana e-mailového provozu 
(prostřednictvím protokolů POP3 
a SMTP)

•  Úložiště záloh (pouze servery TMG)

Aplikace Kaspersky Security for Internet Gateway představuje špičkové řešení ochrany 
proti malwaru, které zajišťuje bezpečný a  nepřetržitý přístup k internetu pro všechny 
vaše zaměstnance.

 KASPERSKY SECURITY 
FOR INTERNET GATEWAY

Aplikace Kaspersky Security for Mail Server a Kaspersky Security for Internet Gateway jsou 
součástí platformy Kaspersky Total Security for Business a lze je koupit i samostatně jako cílená 
řešení.
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 KASPERSKY SECURITY 
FOR COLLABORATION

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ INFORMACE

ÚPLNÉ ZABEZPEČENÍ VAŠÍ 
PLATFORMY SHAREPOINT
Výkonná ochrana proti známým, 
neznámým a pokročilým hrozbám 
je poskytována prostřednictvím sítě 
Kaspersky Security Network na bázi 
cloudu, spolu s technologií ochrany 
proti phishingu chrání sdílená data před 
webovými hrozbami.  

OCHRANA PŘED ÚNIKEM CITLIVÝCH 
DAT*
Pomocí předinstalovaných nebo 
vlastních slovníků a kategorií dat 
kontroluje aplikace Kaspersky Security 
for Collaboration slovo po slově a větu 
po větě všechny dokumenty umístěné 
na servery SharePoint, jestli neobsahují 
citlivé informace.  

VYNUCENÍ KOMUNIKAČNÍCH ZÁSAD
Funkce filtrování obsahu pomáhají při 
vynucování vašich komunikačních zásad 
a standardů, identifikaci a blokování 
nevhodného obsahu a zabraňují 
nehospodárnému ukládání nevhodných 
souborů a formátů souboru.

FUNKCE

OCHRANA PROTI MALWARU
•  Skenování při přístupu – soubory 

jsou skenovány v reálném čase během 
nahrávání nebo ukládání.

•  Skenování na pozadí  – soubory 
uložené na serveru se pravidelně 
kontrolují pomocí nejnovějších 
malwarových signatur.

•  Integrace se sítí Kaspersky Security 
Network – poskytuje ochranu i proti 

hrozbám nultého dne v reálném čase 
na bázi cloudu.

PODPORA KOMUNIKAČNÍCH ZÁSAD 
ORGANIZACE
•  Filtrování souborů – pomáhá 

vynutit dodržování zásad ukládání 
dokumentů a snížit požadavky na 
úložiště. Na základě analýzy formátů 
skutečných souborů bez ohledu na 
příponu aplikace zaručuje, že uživatelé 
nepoužijí zakázaný typ souboru  
a neporuší tak zásady zabezpečení.

•  Ochrana pro encyklopedie wiki 
a blogy – chrání všechna úložiště 
SharePoint, včetně encyklopedií wiki 
a blogů.

•  Filtrování obsahu – zabraňuje 
ukládání souborů, jejichž součástí 
je nevhodný obsah. Obsah každého 
souboru je analyzován na základě 
klíčových slov. Zákazníci mohou pro 
filtrování obsahu vytvářet i vlastní 
slovníky.

OCHRANA PŘED ZTRÁTOU 
DŮVĚRNÝCH DAT*
•  Skenování dokumentů na přítomnost 

důvěrných informací. 
Řešení integruje moduly, které 
identifikují specifické typy dat  
a zaručují, že splňují příslušné 
právní normy – například o 
osobních údajích (definovaných 
právními předpisy, například 
HIPAA nebo směrnicí EU 95/46EC) 
nebo o datových standardech PCI 
DSS (standard zabezpečení dat 
odvětví platebních karet). Data se 
porovnávají s vestavěnými, pravidelně 
aktualizovanými tematickými slovníky 
a s vlastními slovníky.

•  Prohledávání strukturovaných dat– 
jestliže budou ve zprávě nalezeny 
informace prezentované v určité 
struktuře, budou považovány za 
potenciálně důvěrné, což zajistí 
kontrolu nad citlivými daty, například 
databázemi zákazníků, uchovávanými 
v komplexních polích.

FLEXIBILNÍ SPRÁVA
•  Snadná správa – centrální správa pro 

celou vaši serverovou farmu z jediné 
konzole. Intuitivní rozhraní zahrnuje 
všechny běžně používané scénáře 
správy.

•  Jediný řídicí panel – přehledně 
uspořádaný řídicí panel poskytuje 
v reálném čase přístup k aktuálnímu 
stavu produktu, verzi databáze a stavu 
licence pro všechny chráněné servery.

•  Záloha upravených souborů – 
v případě potřeby lze původní soubory 
obnovit a při vyšetřování je možné 
získat podrobné informace o zálohách 
upravených souborů.

•  Integrace se službou Active 
Directory® – umožňuje ověřování 
uživatelů služby Active Directory.

Ochrana a správa dat pro platformy spolupráce včetně farem SharePoint

*Při nákupu tohoto produktu se možnost ochrany před ztrátou či únikem důvěrných dat prodává samostatně.

Aplikace Kaspersky Security for Collaboration je součástí platformy Kaspersky Total Security for 
Business a lze ji zakoupit i samostatně jako cílené řešení.
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 KASPERSKY SECURITY 
FOR STORAGE

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ INFORMACE

VÝKONNÁ OCHRANA PROTI 
MALWARU V REÁLNÉM ČASE
Nepřetržitá aktivní ochrana pro řešení 
úložišť připojených k síti (NAS). Výkonná 
ochrana proti malwaru společnosti 
Kaspersky Lab skenuje všechny 
spuštěné či upravované soubory, 
jestli neobsahuji jakoukoliv formu 
malwaru včetně virů, červů a trojských 
koňů. Pokročilá heuristická analýza 
identifikuje i nové a neznámé hrozby.

OPTIMALIZOVANÝ VÝKON
Výkonné skenování, nabízející 
optimalizovanou skenovací technologii 
a pružné nastavení výjimek, zajišťuje 
maximální ochranu a zároveň 
minimalizuje dopad na výkon systému.

SPOLEHLIVOST
Výjimečné odolnosti proti poruchám 
je dosaženo pomocí jednoduché 
architektury využívající jednotné 
komponenty navržené a sestavené tak, 
aby hladce spolupracovaly. Výsledkem 
je stabilní a odolné řešení, které 
v případě nuceného vypnutí provede 
automatický restart a zajistí spolehlivou 
nepřetržitou ochranu.

SNADNÁ SPRÁVA
Servery se instalují vzdáleně 
a jsou chráněné ihned bez potřeby 
restartu. Spravovány jsou společně 
prostřednictvím jednoduché a intuitivní 
centrální konzole – Kaspersky 
Security Center – společně s dalšími 
řešeními zabezpečení společnosti 
Kaspersky Lab.

FUNKCE

NEPŘETRŽITÉ AKTIVNÍ ZABEZPEČENÍ
Špičkový engine pro skenování 
malwaru společnosti Kaspersky Lab, 
sestavený odborníky na získávání 
informací o hrozbách z celého světa, 

poskytuje aktivní ochranu proti 
vznikajícím i potenciálním hrozbám 
prostřednictvím inteligentních 
technologií pokročilé detekce.

AUTOMATICKÉ AKTUALIZACE
Antimalwarové databáze se aktualizují 
automaticky bez narušení skenování, 
čímž se zajišťuje nepřetržitá ochrana 
a minimalizuje pracovní zátěž správce.

VYJMUTÉ PROCESY 
A DŮVĚRYHODNÉ ZÓNY
Skenovací výkon lze vyladit vytvořením 
důvěryhodných zón, které lze spolu 
s definovanými formáty souborů 
a procesy, například zálohováním dat, 
ze skenování vyjmout.

SKENOVÁNÍ OBJEKTŮ 
AUTOMATICKÉHO SPUŠTĚNÍ
Za účelem zvýšení ochrany serveru 
lze skenovat soubory automatického 
spuštění a operačního systému, aby 
se malware nemohl aktivovat při 
spouštění systému.

FLEXIBILNÍ SKENOVÁNÍ UMOŽŇUJÍCÍ 
OPTIMALIZOVANÝ VÝKON
Zkracuje dobu skenování a konfigurace 
a posiluje vyrovnávání zatížení, 
čímž pomáhá optimalizovat výkon 
serveru. Správce může určit a řídit 
hloubku, šířku a načasování skenování 
a definovat, které typy souborů 
a oblasti je nutné skenovat. Skenování 
na vyžádání lze naplánovat na období 
nízké aktivity serveru.

OCHRANAÍ ŘEŠENÍ HSM A DAS
Podporuje režimy skenování 
offline zajišťující účinnou ochranu 
systémů HSM (Hierarchical Storage 
Management). Ochrana DAS (Direct 
Attached Storage) také podporuje 
využívání nízkonákladových řešení 
úložišť.

PODPORA VŠECH HLAVNÍCH 
PROTOKOLŮ
Aplikace Kaspersky Security for 
Storage podporuje hlavní protokoly 
využívané různými úložnými systémy: 
agent CAVA, RPC a ICAP.

OCHRANA VIRTUÁLNÍCH SYSTÉMŮ 
A TERMINÁLOVÝCH SERVERŮ
Součástí flexibilního zabezpečení 
je ochrana virtuálních operačních 
systémů (hostů) ve virtuálních 
prostředích Hyper-V a VMware 
a terminálových infrastruktur 
Microsoft® a Citrix.

SPRÁVA

CENTRALIZOVANÁ INSTALACE 
A SPRÁVA
Vzdálená instalace, konfigurace 
a správa včetně upozornění, 
aktualizací a flexibilních hlášení se 
ovládají prostřednictvím intuitivní 
konzole Kaspersky Security Center. 
V případě potřeby je dostupná i správa 
z příkazového řádku.

KONTROLA NAD OPRÁVNĚNÍMI 
SPRÁVCŮ
Každému správci serveru lze přiřadit 
různé úrovně oprávnění, což umožňuje 
soulad se specifickými firemními 
zásadami zabezpečení IT.

FLEXIBILNÍ HLÁŠENÍ
Informace lze předávat 
prostřednictvím grafických hlášení 
nebo pomocí protokolů událostí 
systému Microsoft Windows® či 
konzole Kaspersky Security Center. 
Nástroje pro hledání a filtrování 
poskytují rychlý přístup k datům 
v objemných protokolech.

Vysoce výkonná ochrana pro úložiště EMC, NetApp, Hitachi a IBM®.
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 KASPERSKY SECURITY 
FOR VIRTUALIZATION

Kaspersky Security for Virtualization je flexibilní řešení, které nabízí vašemu prostředí 
jak ochranu, tak výkon.

LIGHT AGENT PRO POKROČILOU 
OCHRANU
Kaspersky Security for Virtualization 
zahrnuje účinného, ale nenáročného 
agenta, který je nasazen na každém 
virtuálním počítači. To umožňuje 
aktivaci pokročilých bezpečnostních 
funkcí koncových bodů. Ty zahrnují 
monitorování zranitelností, správu 
aplikací, zařízení a webu, antivirovou 
ochranu rychlých zpráv, e-mailu 
a webu, a pokročilou heuristiku. 
Výsledkem je účinné vícevrstvé 
zabezpečení kombinované 
s efektivním výkonem.

Kaspersky Security 
for Virtualization  
Konfigurace s light 
agentem

Light Agent
•  Hloubkové 

skenování
•  Ochrana před 

síťovými hrozbami
•  Řízení

Security Virtual 
Appliance
•  Antimalwarové databáze
•  Centralizované skenování 

souborů

KLÍČOVÉ FUNKCE PRODUKTU

•  Centralizovaná správa pomocí 
Kaspersky Security Center

•  Centralizovaná ochrana VM 
na bázi SVA 

•  Pokročilá ochrana proti 
malwaru

•  Host-based Intrusion Prevention 
(HIPS) a firewall

•  Správa koncového bodu pro 
aplikace, webový přístup a 
periferní zařízení

•  Zabezpečení na bázi cloudu 
pomocí Kaspersky Security 
Network

•  Network attack blocker

•  Ochrana proti phishingu

•  Antivirus pro IM, e-mail 
a internetový provoz

•  Žádné další instalace nebo 
restarty u nových virtuálních 
počítačů**

VOLITELNÁ KONFIGURACE 
BEZ AGENTA PRO PROSTŘEDÍ 
VMWARE
Vysoká úroveň integrace 
s technologiemi VMware znamená, 
že řešení Kaspersky Security for 
Virtualization může také být velmi 
snadno zavedeno a spravováno 
na této platformě v konfiguraci 
zabezpečení bez agenta. Všechny 
činnosti spojené se zabezpečením 
jsou soustředěny v Security Virtual 
Appliance ve spojení s vShield pro 
okamžitou automatickou ochranu 
virtuálních počítačů a s vCloud pro 
síťovou ochranu.

Kaspersky Security  
for Virtualization  
Konfigurace bez agenta*

Všechny virtuální 
počítače mají 
základní ochranu 
proti malware 
automaticky bez 
instalace jakéhokoli 
dalšího softwaru.

Security Virtual  
Appliance
•  Antimalwarové 

databáze
•  Centralizované 

skenování souborů
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SECURITY VIRTUAL 
APPLIANCE (SVA)
Kaspersky Lab nabízí v tomto oboru 
dvě bezkonkurenční řešení, obě 
založená na produktu Security Virtual 
Appliance.

Kaspersky Lab Security Virtual 
Appliance (SVA) centrálně skenuje 
všechny VM hostitelského prostředí. 
Tato architektura nabízí účinnou 
ochranu virtuálních počítačů (VM) 
bez obětování zdrojů koncového 
bodu, eliminuje skenování AV, 
aktualizační „smrště“ a „instant-
on gaps“ (proluky mezi vytvořením 
virtuálního zařízení a aktualizací jeho 
zabezpečení) a vytváří lepší poměry 
konsolidace.

INTEGRACE DO ARCHITEKTURY 
PLATFORMY
Aplikace Kaspersky Security for 
Virtualization podporuje platformy 
VMware, Microsoft® Hyper-V® a Citrix 
Xen a jejich jádrové technologie.

VMware Microsoft Hyper-V Citrix Xen

High availability Dynamic Memory Dynamic Memory Control

vCenter integration Cluster Shared Volumes VM Protection & Recovery (VMPR)

vMotion – host DRS Live Backup XenMotion (Live Migration)

Horizon view  
(úplné klony a připojené klony) Live Migration Multi-Stream ICA

Citrix Receiver

Personal vDisk

FLEXIBILNÍ LICENCOVÁNÍ
S ohledem na vaše potřeby je 
Kaspersky Security for Virtualization 
dostupné v těchto licenčních řešeních:
• Licencování podle počtu zařízení:

– podle počtu desktopů,
– podle počtu serverů.

• Licencování na základě množství 
zdrojů:
– podle počtu jader.

RŮZNÉ PLATFORMY: JEDNA CENA
Jedna licence Kaspersky Security 
for Virtualization zahrnuje podporu 
pro virtuální prostředí na bázi Citrix, 
Microsoft® a VMware.

*  Pokročilé funkce zabezpečení jako karanténa souborů, HIPS, skenování zranitelnosti a správa koncových bodů nejsou v této konfiguraci 
dostupné. 

**  Pro neperzistentní VM je okamžitá ochrana dostupná, když je light agent zahrnut do bitové kopie VM. Pro perzistentní VM musí administrátor 
zavést light agenta manuálně v průběhu instalace.
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 KASPERSKY SECURITY 
INTELLIGENCE SERVICES

PROGRAM CYBERSECURITY 
EDUCATION
Program Cybersecurity Education 
(školení ohledně počítačového 
zabezpečení) společnosti Kaspersky 
Lab byl speciálně vyvinut pro 
všechny organizace, které chtějí 
posílit počítačové zabezpečení, 
aby mohly lépe chránit svou 
infrastrukturu a duševní vlastnictví. 

Program se zabývá vším od základů 
zabezpečení po pokročilé digitální 
forenzní služby a analýzu malwaru 
a pomáhá tak zákazníkům zlepšit 
znalosti o počítačovém zabezpečení 
ve třech hlavních oblastech:

•  Základní znalost tématu

•  Digitální forenzní služby a reakce 
na incidenty

•  Analýza malwaru a reverzní 
inženýrství 

DATOVÉ KANÁLY HROZEB
Program Datové kanály hrozeb 
společnosti Kaspersky Lab 
je navržen tak, aby integroval 
nejaktuálnější znalosti  
o zabezpečení do systémů SIEM 
(Bezpečnostní informace a správa 
událostí) a poskytoval tak další 
vrstvu ochrany.

ANALÝZA MALWARU;  
DIGITÁLNÍ FORENZNÍ SLUŽBY; 
REAKCE NA INCIDENTY
Vyšetřovací služby společnosti 
Kaspersky Lab mohou organizacím 
pomoci formulovat obranné 
strategie nabídkou hloubkové 
analýzy hrozeb a poradenstvím 
ohledně vhodných kroků k řešení 
incidentu.

V nabídce jsou tři úrovně 
vyšetřování:

•  Analýza malwaru – pomáhají 
pochopit chování a cíle 
konkrétních malwarových 
souborů, které míří proti vaší 
organizaci.

•  Digitální forenzní služby – 
poskytují kompletní obrázek 
o incidentu a o tom, jak vaši 
organizaci ovlivnil.

•  Reakce na incident – vyšetření 
celého cyklu incidentu včetně 
návštěvy odborníků ze 
společnosti Kaspersky Lab na 
pracovišti. 

SLEDOVÁNÍ HROZEB TYPU BOTNET 
Expertní řešení společnosti 
Kaspersky Lab sleduje aktivitu 
sítí botnet a poskytuje rychlé (do 
20 minut) upozornění na hrozby 
související s uživateli jednotlivých 
platebních a bankovních systémů 
online. Tuto informaci můžete 
využít k doporučením a informování 
vašich zákazníků, poskytovatelů 
služeb zabezpečení a místních 
bezpečnostních složek o aktuálních 
hrozbách.

ZPRAVODAJSKÁ HLÁŠENÍ 
Zpravodajská hlášení společnosti 
Kaspersky Lab poskytují přístup 
k nejaktuálnějším relevantním 
informacím na základě statistik 
více než 80 milionů uživatelů 
shromážděných v 200 zemích, 
což zvyšuje vaše povědomí  
a znalosti hrozeb, kterým vaše 
organizace čelí.

Znalosti, zkušenosti a hluboké 
vědomosti společnosti Kaspersky 
Lab z ní učinily důvěryhodného 
partnera hlavních světových 
bezpečnostních složek a vládních 
orgánů. Tyto znalosti můžete dnes 
využít i ve vaší organizaci.

Jako odborník na zabezpečení na úrovni CISO/senior jste zodpovědný za ochranu 
společnosti před dnešními hrozbami a měl byste umět předvídat nebezpečí, která jí 
hrozí v následujících letech. To vyžaduje strategické znalosti zabezpečení, na jejichž 
vlastní rozvoj má jen málo společností prostředky.

Kaspersky Lab je hodnotným obchodním partnerem, který je vždy připraven podělit se 
o nejaktuálnější znalosti prostřednictvím různých kanálů a pomoci vašem týmu, který 
pečuje o zabezpečení SOC/IT, udržovat plnou výbavu na ochranu organizace před 
jakoukoli hrozbou online.
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 KASPERSKY ENTERPRISE 
SOLUTIONS

OCHRANA PŘED ÚTOKY DDOS – 
TOTÁLNÍ OBRANA A ZMÍRNĚNÍ 
HROZEB

Staráme se o všechny fáze 
nezbytné při obraně vaší firmy 
před útoky Distributed Denial of 
Service (DDoS). 

Řešení Kaspersky DDoS Protection 
poskytuje vše, co vaše firma 
potřebuje k obraně proti všem 
typům útoků DDoS a zmírnění jejich 
hrozeb. K tomu patří nepřetržitá 
analýza veškerého provozu online, 
upozornění na možnou přítomnost 
útoku a následný příjem vašeho 
přesměrovaného provozu, jeho 
čištění a vrácení „čistého“ provozu 
k vám.

KASPERSKY FRAUD 
PREVENTION – PRO BANKY 
A FINANČNÍ INSTITUCE

Komplexní a snadno použitelná 
technologická platforma šitá 
na míru se zabývá riziky podvodů 
u síťových a mobilních finančních 
transakcí.

Program Kaspersky Fraud 
Prevention chrání zákazníky 
finančních organizací bez ohledu 
na typ zařízení, které používají 
pro přístup k těmto službám: 
počítač, notebook, chytrý telefon 
nebo tablet. Platforma obsahuje 
také softwarovou komponentu 
na straně banky, která detekuje 
malware a automaticky rozpoznává 
nenormální vzorce chování 
v transakcích jednotlivých 
zákazníků. I když nebyla 
nainstalována platforma Kaspersky 
Fraud Prevention for Endpoints, 
může podvodným transakcím 
zabraňovat řešení Clientless 
Engine.

OCHRANA KRITICKÉ 
INFRASTRUKTURY

Zabezpečení průmyslových 
řídicích systémů a sítí

Platforma Kaspersky Endpoint 
Security for Business přináší účinnou 
ochranu „průmyslového režimu“ 
a chrání koncové body ICS/SCADA 
před hrozbami a zranitelnými místy 
představujícími zadní vrátka, která 
využívá mnoho zločinců zaměřených 
na kritické systémy. 

Ve spolupráci s předními dodavateli 
průmyslové automatizace, 
například společnostmi Emerson, 
Rockwell Automation a Siemens, 
vytvořila společnost Kaspersky 
Lab mnoho specializovaných 
postupů, které zajišťují schválení 
a kompatibilitu s provozní 
technologií zákazníka. To nám 
umožňuje zaručit účinnou ochranu 
kritických infrastruktur, aniž by byla 
ovlivněna nepřetržitost a stálost 
provozu.

PROFESIONÁLNÍ SLUŽBY 
KASPERSKY LAB 

Služby Kaspersky Professional 
Deployment and Upgrade, Training 
and Health Check jsou určeny 
pro zákazníky s komplexními 
instalacemi IT, aby byla zaručená 
správná konfigurace, nasazení 
a správa platformy Kaspersky 
Security for Business a její 
optimální výkon.

Internet

Centrum 
čištění

1

Centrum 
čištění

2

ISP

Infrastruktura Kaspersky 
DDoS Protection Vaše síť

Hraniční směrovač

Přepínač

Snímač KDP

Webový server

BGP ― sledování

Statistika

SPAN

Virtuální
tunely

Virtuální
tunely

Kaspersky DDoS Protection – 
sledování v režimu BGP.
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NEJSOU NUTNÉ ŽÁDNÉ 
ZKUŠENOSTI
Aplikace Kaspersky Small Office 
Security je vyvinutá tak, aby ji 
dokázaly jednoduše instalovat 
a spouštět i méně technicky založené 
osoby. Součástí dodávky jsou 
i přímočaří „průvodci“, kteří vás 
automaticky provedou postupy jako:

•  Nastavení včetně odebrání veškeré 
stávající ochrany proti malwaru

•  Nastavení správy a volba zásad, 
které budou nejlepší pro vás a vaši 
firmu 

•  Automatické stažení těchto změn 
do několika počítačů zároveň

Vše se spravuje prostřednictvím 
řídicího panelu na bázi webu, abyste 
vy nebo kdokoli, koho určíte, mohli 
zabezpečení IT řídit vzdáleně přes 
internet. 

Aplikace Kaspersky Small Office 
Security zajišťuje mimořádné 
zabezpečení, přitom ale běží na 
pozadí tak hladce a účinně, že skoro 
zapomenete, že ji máte.

NĚKOLIK VRSTEV OCHRANY
Aplikace Kaspersky Small Office 
Security používá několik vrstev 
ochrany vašich počítačů PC a Mac, 
serverů, tabletů a chytrých telefonů. 
Jejich součástí jsou všechny 
nástroje, které vaše rostoucí firma 
potřebuje, plus něco navíc. Starost 
o zabezpečení IT nechejte na aplikaci 
Kaspersky Small Office Security 
a sami se soustřeďte na rozvoj své 
firmy.

•  Ochrana v reálném čase na bázi 
cloudu před novými i vznikajícími 
počítačovými hrozbami.

•  Zabezpečuje počítače se systémy 
Windows® a Mac, servery Windows 
a mobilní zařízení se systémem 
Android™.

•  Oceňované řešení „Safe Money“ 
chrání finanční transakce před 
online hackery a zloději totožnosti. 

•  Řídicí prvky vám umožní spravovat 
přístup zaměstnanců na web  
a sociální sítě.

•  Šifrování chrání důvěrná obchodní 
a zákaznická data. 

•  Technologie ochrany proti 
phishingu chrání před falešnými 
a škodlivými weby.

•  Výkonné filtrování spamu.

•  Bezpečná správa hesel.*

•  Automatická záloha vašich dat 
pomocí služby Dropbox chrání před 
ztrátou dat.

POMÁHÁ ŠETŘIT PENÍZE
Kromě ochrany proti útokům hackerů 
zaměřených na krádež peněz pomáhá 
aplikace Kaspersky Small Office 
Security také udržovat produktivitu 
zaměstnanců řízením jejich přístupu 
na web a nastavením, kde mohou 
surfovat nebo zasílat zprávy. 
Pokročilé funkce zabezpečení jako 
šifrování zaručí vašim zákazníkům, 
že jejich údaje budou ve vašich rukou 
v bezpečí, zvýší prodejní potenciál 
a spokojenost zákazníků.

Pro vaše specifické výzvy máme jedinečné řešení. Máme pro vás špičkovou ochranu, která se 
vyznačuje dosud nejrychlejším a nejsnazším ovládáním. 
• Speciálně navrženo pro firmy s méně než 25 uživateli.
• Snadná instalace a spuštění – nevyžaduje školení.
• Webová konzole na bázi internetu určená pro správu odkudkoli.

Přední světová ochrana zjednodušená pro velmi malé firmy.

 KASPERSKY SMALL OFFICE 
SECURITY

* Platí pouze pro 32bitové aplikace. Včetně zařízení se systémem Android a iOS.
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 SMLOUVY O ÚDRŽBĚ  
A PODPOŘE 

* Placené možnosti pro firmy MSA, není dostupná u řešení MSA Starter a MSA Plus. 

Smlouvy o údržbě a podpoře Kaspersky Lab obsahují pokrytí následujících 
témat:

•   Neočekávané globální virové invaze
•   Vážné prodlevy způsobené komplexní infrastrukturou
•   Optimalizace nasazení a přizpůsobené opravy 
•   Problémy se síťovou nekompatibilitou
•   Proces upgradu produktů Kaspersky Lab
•   Vyšetřování malwarových incidentů
•   Instalace produktů a podpora při konfiguraci*
•   Nasazování oprav a jiných aktualizací*

Potřebuje-li váš tým asistenci, kdykoli jsou tu k dispozici specialisté ze společnosti Kaspersky Lab, 
a to  na vyhrazených prioritních linkách v místních jazycích, v oknech pro odpovědi šitých na míru 
potřebám vaší organizace. Níže uvedená tabulka popisuje dostupné možnosti podpory.

Mimořádně kvalitní podpora pro incidenty, problémy s konfigurací, nekompatibilitu a jiné 
potíže se zabezpečením IT je naprosto zásadní pro organizace, které hledají klid duše a 
optimální provozuschopnost.  

Smlouvy o údržbě a podpoře společnosti Kaspersky Lab (MSA) nabízejí záruky 
provozuschopnosti a nepřetržitou péči o kvalitu zabezpečení sítí IT ve vaší organizaci. Tyto 
smlouvy poskytují vynikající podporu pro případ neočekávaných incidentů, od nevhodné 
konfigurace po invazi malwaru, což přispívá ke stabilitě a efektivitě celé organizace. 

Standardní podpora Rozšířená podpora

MSA Starter MSA Plus MSA Business MSA Enterprise

Prioritní telefonní linka Ano Ano Ano Ano

Technický manažer zákazníka Ne Ne Ano Ano, vyhrazená

Místní jazyková podpora 8x5 8x5 8x5 24x7x365

Podpora závažnosti 1 8x5 8x5 24x7x365 24x7x365

Doba odezvy závažnosti 1 8  
pracovních hodin

6  
pracovních hodin

4  
hodiny

30  
minut

Podpora závažnosti 2 8x5 8x5 8x5 24x7x365

Profesionální servis
Konzultace Ne Ne Zdarma Kontrola stavu a 

vlastní hlášení

Omezení incidentů 6 12 36 Neomezeno
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Společnost Kaspersky Lab podporuje 
místní i nadnárodní firmy z kanceláří na 
celém světě. Více informací o způsobech 
zakoupení řešení Kaspersky Security for 
Business získáte u místního prodejce. 

www.kaspersky.cz

1. Austrálie 
2. Čína 
3. Hongkong 
4. Indie
5. Korea 
6. Malajsie 

7.   Rakousko 
8.   Francie 
9.   Německo 
10. Itálie
11. Nizozemsko
12. Portugalsko 
13. Španělsko 
14. Norsko 
15. Švýcarsko 
16. Velká Británie

17. Lotyšsko
18. Polsko 
19. Rumunsko 
20. Slovinsko
21. Jihoafrická republika 
22. Turecko 
23. Ukrajina 
24.  Spojené arabské 

emiráty

APAC Evropa Rozvojové trhy

 KASPERSKY LAB  
WORLDWIDE
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Japonsko Severní Amerika Rusko a CIS

25. Japonsko (Tokio) 26. Kanada 
27.  Spojené státy americké 

(Boston)
28.  Spojené státy americké 

(Miami)

29. Rusko
30. Kazachstán
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