
Ochraňujte, co je na vašem podniku nejcennější
Jelikož jsou v současné době nástroje na kybernetické zločiny finančně nenákladné, podniky zaznamenávají ohromný rozmach 
událostí ohrožujících kybernetickou bezpečnost a také nárůst pravděpodobnosti cíleného útoku. Souvisí s tím i práce 
z domova, rozšíření způsobů předávání informací a také skutečnost, že většina z nás již vyrůstala v době internetové a zásadám 
kybernetické bezpečnosti nepřikládáme velkou váhu. Jak si v takto složité a dynamické době můžeme být jisti, že v našem 
podniku používáme správně bezpečnostní nástroje – takové, které dokážou ochránit každý jednotlivý prvek infrastruktury IT před 
nejpokročilejšími hrozbami a zajistit ničím nerušený provoz podniku, aniž by nás finančně zruinovaly? 

Řešení Kaspersky Endpoint Security for Business zahrnuje celou škálu „stavebních bloků“, která dokáže zajistit automatickou obranu 
před hrozbami a zvýšení odolnosti systémů. Přizpůsobuje se růstu podniku, aby ochránilo jeho provoz i vlastnictví. Výsledky mluví za vše.

Dokonalá rovnováha 
výkonu a účinnosti
Kombinace adaptivních technologií a víceúrovňových metod nastoluje dokonalou rovnováhu mezi 
výkonem a účinností zabezpečen1. 

Ochraňte koncové body, servery 
a brány
Na ochraně koncových bodů, serverů a bran 
se podílejí nejprověřenější a nejoceňovanější 
technologie zabezpečení, které dokáží zajistit 
přesnější rozpoznávání hrozeb s minimálním 
počtem falešně pozitivních výsledků.

Zefektivněte správu zabezpečení 
a delegování úkolů
Jednotná konzole v cloudové2 nebo místní podobě 
podporuje integraci služby Active Directory, řízení 
přístupu na základě rolí (RBAC) a upravitelné řídící 
panely. Díky tomu můžete zefektivnit udělování 
oprávnění podle toho, jak máte ve svém týmu 
rozdělené úkoly.

Snižte celkové náklady vlastnictví 
a také složitost
Zpráva společnosti Forrester o celkovém 
ekonomickém dopadu, na základě hodnocení 
zákazníků potvrdila, že zákazníci, kteří si vybrali 
řešení společnosti Kaspersky, dosáhli návratnosti 
investice až 441 %3. Díky naší nové nabídce na 
bázi SaaS se postaráme také o aktualizaci konzole 
a dalších služeb zcela zdarma. Tím se může 
návratnost investice ještě zvýšit. S naší cloudovou 
konzolí pro podniky3 se budete moci soustředit na 
bezpečnostní incidenty, ne na údržbu.

Zocelte podnikový systém 
a podpořte produktivitu
Pokud používáte nástroje na prevenci narušení 
hostitele a v cloudu máte zvolená výchozí 
nastavení webu, zařízení a aplikací, výrazně se tím 
zmenší počet zranitelných bodů sítě a všechny 
podnikové soubory budete mít pod kontrolou i za 
hranicemi vlastní infrastruktury IT.

Zachyťte větší množství útoků 
a pokusů o vniknutí
Adaptivní zabezpečení chrání uživatele před 
cílenými útoky, které využívají neopravených 
zranitelných míst v operačním systému a dalších 
běžných aplikací. Zároveň dochází k detekci 
neobvyklého chování, automatickému rozpoznání 
a náprav újmy způsobené ransomwarem 
a bezsouborovými hrozbami.

Šetřete čas automatizací úloh 
nasazení OS a softwaru
Nové pracovní stanice na pobočkách i na 
home officech lze nastavit na dálku a dokonce 
automaticky. Můžete také zvolit nové aplikace 
k instalaci a naplánovat, kdy se mají začít mimo 
pracovní dobu automaticky instalovat.

Zjednodušení migrace
Přímočará migrace z řešení zabezpečení 
koncových bodů třetích stran pomáhá zajistit 
bezproblémový přesun bez chyb a naše služba 
zajištění kvality po nasazení zkontroluje, že 
všechna nastavení jsou správná.

Nejlepší model upozorňování na 
hrozby máme 
zapsaný v DNA a ovlivňuje každý 
náš krok. Jsme nezávislá společnost 
a proto jsme průbojnější, přemýšlíme 
trochu jinak a jednáme svižněji, 
abychom čelili kybernetickým 
hrozbám a dokázali je zneškodnit, 
ať jsou jakéhokoli původu nebo 
zaměření. Díky tomu naše produkty 
poskytují nejkvalitnější adaptivní 
zabezpečení na trhu.

Bezproblémová digitální 
transformace 
Díky automatickému nasazení softwarových 
řešení a bezproblémovým aktualizacím není 
potřeba tolik událostí změny stavu nasazení, čímž 
se ušetří čas odborníků na zabezpečení (a s nimi 
spojené výdaje), kteří se tak mohou věnovat jiným 
důležitějším úkolům.

V našich vědomostech je vaše síla
Nadstandardní míra zachycení hrozeb spolu 
s vestavěným adaptivním zabezpečením vám 
umožní pružně reagovat na značné množství útoků. 
Díky tomu se sníží celkové náklady na vlastnictví 
a ubude také událostí, které je potřeba manuálně 
roztřídit.

Předejděte drahým chybám
Zabezpečení je ve výchozím nastavení dokonale 
optimalizované, navíc náš vestavěný poradce 
kontroluje jakékoli změny a případně správce 
upozorní na možné vážně důsledky, které může 
chybné nastavení zapříčinit.

1  „Zpráva The Forrester Wave™: Sady zabezpečení koncových bodů, 
Q3 2019. 15 poskytovatelů, na kterých nejvíce záleží, a jak se umísťují 
v žebříčku. Autoři: Chris Sherman a Stephanie Balaouras, Merritt 
Maxim, Matthew Flug, a Peggy Dostie.

2  Přes cloudovou konzoli nelze spravovat úplně všechna nastavení 
nástrojů a funkcí. 
Podrobné informace najdete v nápovědě online.

3  „The Total Economic Impact™ Of Kaspersky Security Solutions,“ 
výzkum společnosti Forrester, Inc., leden 2020.

Společná kritéria 

Endpoint Security 
Suites

WAVE 
LEADER 2019

 DEC 2020

Business Security
APPROVED

20
20

https://support.kaspersky.com/Help/KESB/13/en-US/198653.htm


www.kaspersky.com

© 2021 AO Kaspersky Lab.  
Registrované ochranné známky a značky služby jsou 
vlastnictvím jejich příslušných vlastníků.

Novinky v oblasti kybernetických hrozeb:  
www.securelist.com
Novinky v oblasti zabezpečení IT: business.kaspersky.com
Zabezpečení koncových bodů pro podniky s vlastním oddě-
lením IT: kaspersky.com/epp
Zabezpečení koncových bodů pro velké společnosti: 
kaspersky.com/enterprise-security/endpoint

Jsme prověření. Jsme nezávislí. Jsme 
transparentní. Zavázali jsme se k budování 
bezpečnějšího světa, ve kterém technologie 
zlepšují kvalitu našich životů. Proto je 
zabezpečujeme, aby všichni lidé všude na světě 
mohli využívat nekonečné možnosti, které život 
přináší. Zajistěte si počítačovou bezpečnost pro 
bezpečnější budoucnost.

Více informací na adrese kaspersky.com/transparency

Za hranicemi zabezpečení koncového 
bodu – nyní i v budoucnu
Základem našich technologií jsou jedinečné metody upozorňování na hrozby a strojového učení, 
obojí pracující v reálném čase. Díky tomu se technologie neustále vyvíjí, aby před nejnovějšími 
a nejsložitějšími kybernetickými útoky ochránily nejvzácnější součástí podniku.

Oceňované vůdčími osobnostmi v oboru
Zapomeňte na to, co bylo v reklamě –dejte na doporučení těch, kteří řešení Kaspersky Endpoint 
Security for Business již používají a radují se z jeho výhod:

• Výjimečné zabezpečení už nastálo – díky jednoduchým aktualizacím v jednom kroku budete 
stále vybaveni aktuální verzí, s níž odrazíte všechny nejnovější kybernetické hrozby

• Maximalizuje počet zpracovaných incidentů bez navyšování nákladů na pracovní síly
• Hlubší propojení jednotlivých prvků – náš vlastní patent, který již desítky let dosahuje nejlepších 

hodnocení a vítězí v nezávislých testech
• Všechno potřebné získáte jediným nákupem – transparentní údaje o ceně a platnosti licence. 

Správce zabezpečení 
informací
Obor Finance
Velikost podniku 500 mil. až 1 mld. USD
Poslední aktualizace 2020
https://kas.pr/epp-ref5

         Účinné 
technologie 
pro svět plný 
moderních 
hrozeb.

Vyzkoušejte si to na vlastní kůži
Ve velké míře se zaměřujeme na výzkum a vývoj, a proto se nám daří vyvíjet řešení, která jsou 
stěžejní k tomu, abychom poskytli cenově dostupné zabezpečení, které v jednom produktu snoubí 
tolik inovativních technologií. Nechcete si adaptivní ochranu před pokročilými hrozbami, které 
cílí na váš podnik, vyzkoušet na vlastní kůži? Na této stránce  můžete získat 30denní bezplatnou 
zkušební verzi řešení Kaspersky Endpoint Security for Business.

Neopomíjejme širší souvislosti – 
produkty pro zabezpečení podnikové 
infrastruktury IT
Jakkoli je zabezpečení koncových bodů zásadní, je to jen začátek. Ať už máte nejlepší 
druh zabezpečení nebo strategii zabezpečení jednoho zdroje, společnost Kaspersky nabízí 
produkty pro cloudové infrastruktury hybridního druhu a již nepodporované systémy Windows XP, 
které jsou součástí sítě nebo fungují jako samostatná stanice. Stačí si vybrat řešení a nemusíte 
obětovat výkon ani svobodu rozhodnutí. Další informace najdete na naší webové stránce.
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Nástroje a technologie řešení Kaspersky Endpoint 
Security for Business jsou v jednotlivých verzích 
vyváženy tak, aby vyhovovaly potřebám v oblasti 
zabezpečení i infrastruktury IT podniků ve všech 
stádiích rozvoje podniku. Další podrobnosti 
najdete v našem samostatném datovém listu.

Zabezpečení pro aplikace a terminálové 
servery

Ovládání pro vysoce výkonné servery

Instalace operačních systémů a softwaru 
třetích stran

Pokročilá integrace se systémy SIEM

Správa šifrování

Adaptivní kontrola anomálií

Správa oprav

Inventáře hardwaru a softwaru

Zabezpečení webových bran

Zabezpečení poštovních serverů

Ovládání na úrovni bran

Automatizovaná reakce na úrovni bran

Filtrování příchozího a odchozího obsahu

Účinná ochrana proti malwaru

Zabezpečení osobních počítačů, systémů 
Linux a Mac

Integrace služby Active Directory

Zásady pro výskyt malwaru

Detekce chování

Konzole v cloudu nebo na místě

Kontrola aplikací osobních počítačů

Kontrola zařízení a webu

Obrana proti hrozbám pro mobilní zařízení

Globální zpravodajství o hrozbách

Modul pro nápravu

Firewall pro koncové body
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Podpora a služby
Na naši technickou podporu, která je provozována 
v 200 zemích z 35 kanceláří po celém světě, se 
vaši odborníci v oblasti IT mohou spolehnout. 
Poskytneme vám podporu, když bude potřeba 
nejvíce, 24 hodin denně 365 dní v roce. V rámci 
naší služby kontroly po nasazení zkontrolujeme, 
zda je všechno nastaveno správně. Tímto můžeme 
zajistit kvalitu u implementací, které zavádějí 
naši partneři nebo sami zákazníci. Více si můžete 
přečíst zde.

http://www.kaspersky.com
http://www.securelist.com
http://business.kaspersky.com
https://www.kaspersky.com/epp
https://www.kaspersky.com/enterprise-security/endpoint
http://kaspersky.com/transparency
https://kas.pr/epp-ref5
https://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/downloads/endpoint-free-trial?utm_content=endpoint-advanced
https://www.kaspersky.com/epp
https://kas.pr/epp-compare
https://media.kaspersky.com/en/business-security/kaspersky-health-check-for-integrated-endpoint-security-datasheet.pdf

