Siirrä tietoturva
automaattiohjaukselle

POLICY MANAGER

Tietoturvan keskitetty hallinta ei
ole koskaan ollut helpompaa
F-Secure® Policy Managerilla™ voi automatisoida tavallisia päivittäisiä
toimintoja, jolloin manuaalisen työn osuus tietoturvan ylläpidossa
vähenee. Tilanne pysyy hallinnassa 24/7 – vaivattomasti.

Policy Manager on ratkaisu tietoturvamenettelyiden määrittämiseen ja jakeluun.
Tietoturvasovellusten hallinta on vaivatonta ja skaalautuvaa. Tietoturvan tilaa ja
turvamenettelyiden noudattamista on helppo seurata, joten puutteet ja häiriöt on helppo
huomata.

24/7

helppoa
tietoturvan
hallintaa

Paras suojaus
Riippumattomat testiorganisaatiot ovat jo vuosien ajan antaneet huippuarvioita F-Securen
tuotteille. Policy Manager on helppo työkalu näiden huipputuotteiden hallintaan.

Päivittäisten toimintojen
automatisointi
Policy Manager on keskitetty tietoturvan hallintajärjestelmä. Järjestelmänvalvojat
voivat asentaa, määrittää ja valvoa työasemia, palvelimia ja jopa kokonaisia etätoimistoja
keskitetysti yhdestä paikasta. Policy Managerilla voidaan helposti automatisoida yleisimpiä
toimintoja, kuten uusien tietokoneiden suojaaminen tai ei-aktiivisten tietokoneiden
poistaminen.
Järjestelmänvalvojat voivat keskitetysti hallita virustorjuntaratkaisuja ja kriittisiä verkko- ja
sisältöturvaratkaisuja kaikilla verkon tasoilla. Käyttöoikeuksien hierarkkisuuden ansiosta on
mahdollista hallita erikseen monen samanaikaisen järjestelmänvalvojan käyttöoikeuksia.
Menettelyjen pakkotäytäntöönpanon avulla järjestelmänvalvojat voivat varmistaa, että
loppukäyttäjät ovat aina suojattuina riippumatta ajasta ja paikasta.

Koko organisaation verkko
hallinnassa
Active Directory -integraation ansiosta yrityksen verkkorakenne voidaan toisintaa suoraan
Policy Manageriin. Turvamenettelyjen muuttaminen ja jakelu koko organisaation tapahtuu
muutamassa minuutissa. Järjestelmänvalvojia voi olla samaan aikaan useita, ja erikseen
hallittavissa olevat käyttöoikeudet lisäävät toiminnan tehokkuutta.
Policy Managerin laajat ja yksityiskohtaiset raportit esittävät yrityksen verkon
suojaustilanteen intuitiivisessa visuaalisessa muodossa. Raporttien avulla järjetelmänvalvojat
pystyvät helposti seuraamaan yrityksen verkon tietoturvan tilaa ja uhkatasoa.

Easy and automated security
management
Policy Managerin asennus vie vain muutaman minuutin. Policy Managerin päivittäinen
käyttö sujuu tehokkaasti suorituskykyisen ja intuitiivisen käyttöliittymän ansiosta.

Skaalautuva suorituskyky
Policy Manager voidaan skaalata pienyritysten tarpeista aina kymmenien tuhansien
työasemien suuryrityksiin. Koosta riippumatta tietoturvaratkaisujen käyttöönotto, hallinta
ja valvonta voidaan tehdä saumattomasti koko organisaatiossa.
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Tietoturva perustuu kattavaan
kokonaisuuteen.
Kokonaisuuden osien hallinnankin
on oltava kunnossa. Silloin
tietoturvatilanne on aina varmasti
selvillä.

Policy Manager -moduulit
F-SECURE POLICY MANAGER CONSOLE
Yrityksen tietoturvamenettelyt määritetään Policy Manager Consolen avulla, minkä
jälkeen järjestelmänvalvojat ottavat menettelyt käyttöön ja jakelevat kaikki menettely-,
määritys- ja asennustiedostot Policy Manager -palvelimen kautta yrityksen tietokoneille.
Järjestelmänvalvojat saavat hälytyksen estetyistä tietomurtoyrityksistä.

F-Secure Policy Manager Server
Policy Manager Server -palvelimelta yrityksen tietokoneet lataavat kaikki uudet sovellukset,
versiopäivitykset ja päivitykset turvamenettelyjen mukaisesti. Lataukset puretaan ja
asennetaan automaattisesti.

F-Secure Policy Manager Web Reporting
Policy Manager Web Reporting -raportointityökalun yksityiskohtaisten graafisten
raporttien avulla järjestelmänvalvojat voivat tunnistaa suojaamattomat ja virushyökkäyksille
alttiit tietokoneet ennen hyökkäysten tapahtumista. Graafisten raporttien ansiosta
huonosti suojattujen tietokoneiden havaitseminen, virushyökkäysten seuraaminen, turvaasetusten tarkistaminen ja nykyisen turvatilanteen esittäminen visuaalisesti on helppoa ja
nopeaa.

F-Secure Policy Manager Proxy
Policy Manager Proxy -välipalvelin on tehty jakelemaan päivittäiset virustunnistepäivitykset
etätoimistoihin, kun käytössä on hitaita WAN-yhteyksiä. Päivitykset jaellaan etätoimistossa
paikallisesti työasemille ja palvelimille.

F-Secure Oyj
Innovaatio, luotettavuus ja reagointinopeus ovat tehneet vuonna 1988
perustetusta F-Securesta yhden maailman johtavista tietoturvayhtiöistä.
F-Securen palkittuihin ja helppokäyttöisiin tuotteisiin luotetaan
miljoonissa kodeissa ja yrityksissä ympäri maailmaa. Suojaamme
tietokoneet ja älypuhelimet tehokkaasti ja reaaliaikaisesti.
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