F-SECURE BUSINESS SUITE

Keskeiset ominaisuudet
Hieno vastine investoinnille: monipuolinen
suojaus yritysverkolle, helppo lisenssien
hallinta ja vähemmän aikaa vievät hallintatoimet.

F-Secure® Business Suite sisältää kaiken, mitä tarvitaan yritysverkkojen
suojaamiseksi moderneilta Internet-uhkilta. F-Secure Business Suite suojaa
työasemat, palvelimet, yhdyskäytävät ja sähköpostipalvelimet, joita
voidaan hallita keskitetysti yhdestä pisteestä. Ratkaisu antaa tinkimättömän
suojauksen yrityksen turvaksi. Ratkaisuun kuuluvat tuotteet on optimoitu
kevyiksi ja ne käyttävät vain vähän järjestelmäresursseja. Käyttö, päivitys
ja hankinta on suunniteltu mahdollisimman helpoksi täyttämään suurten ja
pienten yritysten monimutkaisimmatkin vaatimukset.

Kattava suojaus kannettaville tietokoneille,
työasemille ja palvelimille sekä sähköpostin
ja web-liikenteen suodatukseen.

Suojaa kannettavat tietokoneet ja työasemat
F-Secure Business Suite suojaa yrityksen kannettavat tietokoneet ja työasemat
kaikilta verkkouhkilta, kuten viruksilta, vakoiluohjelmilta ja tietomurroilta.
DeepGuard-teknologia tuottaa ennakoivan suojauksen uusia uhkia vastaan.
Tietoturvapäivitykset ovat saatavilla kaikkialla alle 60 sekunnissa uusien uhkien
havaitsemisesta.

Hallitaan F-Secure Policy Manager™
-tuotteella, jolla turvamenetelmien
määritys, käyttöönotto ja valvonta
onnistuvat helposti ja keskitetysti yhdestä
pisteestä.

Suojaa palvelimet
F-Secure Business Suite varmistaa, että yrityksen tiedostopalvelinten tietoturva
pysyy ajan tasalla. Tuote suojaa sekä Windows- että Citrix-palvelimet.

Virus-, vakoiluohjelma- ja- roskapostitunnisteet päivittyvät automaattisesti
käyttäen mahdollisimman vähän tietoliikennekaistaa. Tietoturva on aina ajan
tasalla.

Suojaa sähköpostipalvelimet, suodattaa web-liikenteen
F-Secure Business Suite turvaa sähköpostin (smtp) ja suodattaa web-liikenteen
(http ja ftp) poistamalla haittaohjelmat. Tuote pysäyttää haittaohjelmat
sähköpostiliikenteestä. Lisäksi se suodattaa roskapostiviestit tehokkaasti ja
tarkasti.

Uusimmat pilviteknologiat tuovat käytönaikaiset tietoturvapäivitykset saataville
kaikkialle 60 sekunnin kuluessa uuden
uhkan havaitsemisesta.

Joka päivä ympäri vuorokauden työskentelevä F-Securen tietoturvalaboratorio vastaa
nopeasti uusiin uhkiin.
Kaikki ratkaisun tuotteet on optimoitu
kevyiksi ja ne käyttävät vain vähän järjestelmäresursseja.
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Suojaus aina ajan tasalla
Business Suiten ainutlaatuiset ennakoivan suojauksen toiminnot suojaavat myös
uusilta uhkilta, joita ei vielä tunneta. Paras mahdollinen suojaus edellyttää
ennakoivien teknologioiden lisäksi myös perinteisiä virustunnistepäivityksiä.
Kehittyneet päivitysmekanismit varmistavat, että asiakkaalle toimitetaan ajantasaisin suojaus automaattisesti ja tehokkaasti.
Kattava keskitetty hallinta
F- Secure Policy Managerin avulla kaikki ratkaisun osat voidaan asentaa, määrittää
ja päivittää keskitetysti yhdestä pisteestä. Lisäksi järjestelmänvalvoja voi määrittää
ja jaella turvamenetelmät sekä seurata verkon tietoturvan tilaa helposti yksityiskohtaisista raporteista.
Pilviteknologiaa käytönaikaisen suojauksen turvaksi
Modernit haittaohjelmat voivat tunkeutua tietokoneeseen, vaikka siihen olisi
asennettu ajan tasalle päivittyneet tietoturvaohjelmat. F-Secure on ensimmäisenä virustentorjuntayhtiönä maailmassa julkistanut pilviteknologiaa käyttävän
suojauksen. Se toimittaa suojauksen uutta uhkaa vastaan vain muutaman sekunnin kuluessa kaikkialla maailmassa. Tämän mahdollistaa F-Secure DeepGuard
-teknologia, joka käyttää pilviteknogiaa antamaan välittömän suojauksen uusia
uhkia vastaan.
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Tietoturvan edelläkävijä
F-Secure Business Suiten sisältämät palkitut tuotteet varmistavat yrityksellenne
suojauksen johon voi luottaa. F-Secure on ollut alan uudistaja yli 20 vuotta ja
esitellyt ensimmäisenä useita innovatiivisia ratkaisuja. Niitä ovat esimerkiksi
käytönaikainen suojaus, keskitetty hallinta, piilohaittaohjelma- eli rootkittarkistus, mobiilitietoturva, tietoturva palveluna, pilviteknologiaa hyödyntävä
käytönaikainen suojaus sekä suojaus web-huijaussivustoja vastaan.
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Ratkaisun sisältämät tuotteet
F-Secure Policy Manager
F-Secure Client Security
F-Secure Anti-Virus for Workstations
F-Secure Anti-Virus for Windows Servers
F-Secure Anti-Virus for Citrix Servers
F-Secure Anti-Virus for Microsoft Exchange
F-Secure Spam Control
F-Secure Internet Gatekeeper for Linux
Tuetut käyttöympäristöt
Uusin tuettujen käyttöympäristöjen luettelo
on osoitteessa www.f-secure.com/webclub.

Suojaus vaarallisia verkkosivustoja vastaan
Web-selain on nykyisin eräs tärkeimmistä yrityssovelluksista. Samalla se on
suosituin kohde väärinkäytöksille. F-Secure Business Suiten sisältämän kehittyneen teknologian ansiosta verkkoa voi käyttää huoletta. Hakukoneiden ja
sähköpostissa olevien verkkolinkkien maine näytetään käyttäjälle reaaliajassa.
F-Securen tietoturvalaboratorio – varmaotteinen jo pitkään
Tietoturvaohjelmiston laadun ratkaisee taustatutkimuksen laatu ja tutkijoiden
omistautuminen. Siksi F-Secure Anti-Virus -tuotteet arvioidaan toistuvasti
kärkeen kilpailevien tuotteiden vertailuissa.
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