
Core KATMANI
Kaspersky’nin ödüllü temelinden ve güçlü, sunucu 
temelli olmayan kötü amaçlı yazılımlara karşı 
koruma
teknolojisi ve koruyucu güvenlik duvarından 
başlayıp, buna sezgisel yöne�m konsolumuz 
Kaspersky
Security Center’ı ekliyoruz. Kötü amaçlı yazılımlara 
karşı koruma isteyen müşterilerimizin aradığı çözüm 
bu.

Select KATMANI
CO R E katmanının üzerine Dosya Sunucusu 
Güvenl iğ in i ,  Uygulama Beyaz L istes ini  ve 
Dene�mini ,  C ihaz Dene�mini  ve İnternet 
Dene�mini koruma listesine ekliyoruz. Ayrıca bir Uç 
Nokta Koruması ve Mobil Cihaz Yöne�minden (veya 
MDM) oluşan bir mobil koruma çözümünü 

ekliyoruz. İh�yaçlarınız arasında bir mobil işgücünü korumak ve BT güvenliğini uygulamak da varsa, SELECT sizin için doğru katman olabilir.
Advanced KATMANI
ADVANCED katmanında Kaspersky dosya veya tam disk kriptolama biçiminde veri koruması ekliyor. Diğer bir yeni önerimiz, Kaspersky Systems Management güvenlikle 
BT verimliliğini birleş�riyor. Bu geniş özellikler kümesi, yöne�cinin aşağıdakileri yapmasına olanak veren temel araçları içeriyor:
Ÿ Görüntü Yöne�mi modülünü kullanarak görüntü oluşturma ve sistemlere dağıtma.
Ÿ Gelişmiş Zayıf Nokta Taraması ve Akıllı Yama Yöne�minin güçlü bileşimiyle donanım ve yazılımların zayıf noktalarını düzeltmeye öncelik verme.
Ÿ Yazılım Lisans Yöne�miyle lisans kullanımını ve uygunluğunu izleme.
Ÿ Ağ Giriş Dene�mi (NAC) ile kullanıcılar ve konuklar için verilere ve altyapıya erişim ilkelerini ayarlama.
Ÿ Güncellemeleri ve yeni yazılımları kullanıcılara merkezi bir konsoldan uzaktan dağıtma ve kurma.
Kaspersky Total Security for Business
En iyi teklifimiz, Kaspersky Total Security for Business daha önceki tüm katmanları birleş�rip, bunlara İnternet, Posta ve Birlikte Çalışan Sunucu koruması ekleyerek 
güvenlik pozisyonunuzu daha da geliş�riyor.
Bu, kapsamlı güvenlik ih�yaçları olan ve her ağ düzeyi için en iyi korumayı talep eden kuruluşlar için mükemmel çözümdür.

KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS
BT profesyonelleri mesleklerinin giderek daha güç hale geldiğini bize her gün hatırlatıyorlar.

SİZİN İÇİN HANGİ KATMAN DOĞRU?

Bu iş her zaman zordu ama ağ ve bağlı cihazlardaki karmaşıklık düzeyi kontrolden çıkmışa benziyor. Kaynak yokluğu, küçülen bütçeler ve ilkelerinizi sonuna kadar 
zorlayan kullanıcılar genellikle işini yapmalarının engellendiği duygusu uyandırır. Veriler, durağan hale gelince, ar�k birden fazla sistem, akıllı telefon ve tablet arasında 
taşınırlar ve çoğu zaman kafelerde, havaalanlarında kullanılır ve takside unutulurlar. Ve elbe�e, zayıf noktaları durdurmak için uygulama yamalama tam zamanlı bir iş 
haline gelir; bunu da ancak hangi uygulamaların kullanıldığını bilebiliyorsanız yapabilirsiniz. Bu karmaşıklık bazı kuruluşları güvenlikten ödün vermeye zorlamaktadır.

BU DEĞİŞİKLİK VE TEHDİTLERLE BAŞ ETMEK İÇİN KARMAŞIK OLMAYAN BİR YOLA GEREK DUYARSINIZ.

Yöne�ciler Kaspersky Endpoint Security for Business ile kendi BT ortamlarını görebilir, denetleyebilir ve koruyabilirler. Gelişen güvenlik ve BT ih�yaçlarınızı karşılamak için 
araçlar ve teknolojiler ilerleyen katmanlarda benzersiz şekilde dengelenir. Kaspersky işinizi kolaylaş�rabilir.
Kaspersky müşterilerine ih�yaç duydukları dünya sını� korumayı sağlayan, tümü aynı kod tabanından gelen ve birlikte çalışan ve bulut tabanlı Kaspersky Güvenlik Ağı 
destekli, kapsamlı bir teknoloji listesiyle i�ihar ediyor.
Kısacası, dünyanızı görmenizi, denetlemenizi ve korumanızı kolaylaş�ran, sektörün temelden i�baren kurulmuş ilk Güvenlik Pla�ormunu veriyoruz

Kaspersky Kaspersky Endpoint Security for Business

Kontrol Tamamen Elinizde

Müşterileriniz için neden Kaspersky Seçmelisiniz?

Microso�, IBM, Checkpoint ve Juniper dahil olmak üzere 80'den 
fazla BT, ağ güvenliği ve ile�şim tedarikçisi kendi çözümlerinde 
yerleşik olarak Kaspersky Lab kötü amaçlı yazılımdan koruma 
teknolojisini kullanmayı seç�.

Teknolojileri sa�n alıp bunları entegre etmeye çalışmayız. Tüm 
özellik ve işlevler aynı ve tek bir kod tabanından oluşturulur.

ÖDÜLLÜ GÜVENLİK ÇÖZÜMLERİ

Magic Quadrant for Endpoint
Protec�on Pla�orms2

0
1

1

LEADER



SİZİN İÇİN DOĞRU ÇÖZÜM

Kaspersky Kaspersky Endpoint Security for Business

Kaspersky Security for Business; aradığınız ister (işistasyonlarından akıllı telefonlara ve sanal makinelere kadar) uç noktalarınızı korumak ve denetlemek, ister 
sunucularınızı veya ağ geçitlerinizi güvence al�na almak, isterse de tüm güvenlik ortamınızı uzaktan yönetmek olsun, kuruluşunuz için en doğru çözümü sunar.

Kaspersky kriptolama ve mobil cihaz yöne�minden yama yöne�mine ve lisans bilgilerine kadar kapsamlı bir teknoloji listesine sahip olmakla övünüyor. 
Müşterilerimizin giderek daha karmaşıklaşan ve çeşitlenen siber tehditlerle mücadele etmek için gerek duydukları dünya çapında korumayı vermek için, hepsi 
bulut tabanlı Kaspersky Güvenlik Ağının desteğine sahip olarak sorunsuz bir şekilde birlikte çalışır.

Kısacası, BT dünyanızı görmenizi, denetlemenizi ve korumanızı kolaylaş�ran, sektörün temelden i�baren kurulmuş ilk Güvenlik Pla�ormunu veriyoruz.

SEKTÖRÜN GERÇEKTEN BÜTÜNLEŞMİŞ TEK GÜVENLİK PLATFORMU
TEK KONSOL
Kaspersky ürünleri yöne�cinin tüm güvenlik alanını, sanal makineleri, fiziksel ve mobil cihazları ‘tek bir yerden’ görüntüleyebileceğiniz ve yönetebileceğiniz 
şekilde tasarlanmış�r.
TEK PLATFORM
Biz Kaspersky Lab olarak diğer şirketlerden teknoloji sa�n almak yerine kendi konsolumuzu, güvenlik modüllerimizi ve araçlarımızı kurum içinde geliş�riyoruz. 
Aynı kod tabanında çalışan aynı programcılar birlikte konuşan ve çalışan teknolojileri geliş�riyor. Sonuç is�krar, bütünleşmiş ilkeler, yararlı raporlama ve sezgisel 
araçlardır.
TEK MALİYE T
Tüm Kaspersky ürünleri ve araçları tek bir üre�ciden gelir ve tek bir kurulum içinde teslim edilir. Bu nedenle güvenlik risklerinizi iş hedeflerinize uygun hale 
ge�rmeyi, her istediğinizde yeni bir bütçeleme ve gerekçelendirme sürecinden geçmeniz gerekmez.
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