Sikker deling og
kommunikasjon

F-SECURE PROTECTION FOR SERVERS,
EMAIL AND COLLABORATION

Verdien av sikkerhet
De fleste skadeprogramangrep bruker sårbarheter i programvare for å nå sine mål.
I gjennomsnitt stoppes bare 90 % av skadeprogramangrep av tradisjonelle antiskadeprogrammer. Skadeprogrammer blir mer og mer sofistikerte og motstår aktivt
tradisjonelle deteksjonsteknologier.

75%

er ofre for
anledning

75 % av alle angrep er basert på anledning, så alle kan bli et mål [1]. Servere og e-post er
fremdeles svært vanlige angrepsmål, selv om sosiale nettverk får en stadig større andel.
Konsekvensene av sikkerhetsbrudd kan være store og til og med sette hele bedriften i fare,
så det er svært viktig å stoppe angrep før de kommer inn i bedriftsnettverket.

Første forsvarslinje
F-Secure Server Security sørger for kraftig sanntidsbeskyttelse av filservere, mens
F-Secure E-mail and Server Security også inkluderer beskyttelse av e-post, SharePoint- og
EMC-servere. Produktet beskytter IT-miljøet mot sikkerhetstrusler som er i kontinuerlig
utvikling, og sikrer at infiserte datamaskiner ikke sprer virus gjennom nettverksdelinger og
e-post.
Begge løsningene tilbyr en enkel, transparent lisensieringsmodell uten skjulte kostnader.
Prisvinnende beskyttelse sikrer bedriftens ressurser mot “zero-day”-angrep, og den enkle
tilpassingen og administrasjonen sparer deg for tid og penger.
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Løsningene er satt sammen i en første forsvarslinje. De sørger for planlagt skanning og
skanning ved behov, anti-søppelpost og nettleserbeskyttelse, og kan sentralstyres med
Policy Manager. Løsningene tilbyr enkel og problemfri sikkerhet for bedrifter av alle
størrelser.

Premium-versjon for bedre
sikkerhet
Produktene er tilgjengelige i Standard- og Premium-versjoner. Premium-versjonene
inkluderer Software Updater, en ferdig løsning som gir større synlighet til potensielle
trusler ved å hjelpe med å holde operativsystemet og programmer fra tredjepart
oppdatert.
Software Updater i kombinasjon med F-Secures DeepGuard-teknologi mot “zero-day”trusler gir Premium-produktløsninger som plasserer deg fremst i spillet om sikkerhet.

En omfattende løsning
F-Secure Server Security er laget for Windows-filservere. I tillegg vil F-Secure E-mail and
Server Security beskytte Citrix-, Microsoft Exchange-, SharePoint- og EMC-servere. Linuxservere kan beskyttes med F-Secure Linux Security.

Server Security
Produktet inkluderer prisvinnende F-Secure-teknologier som beskytter servere mot
skadelig programvare uten å redusere hastigheten på systemene. Det har forbedret
skybasert beskyttelse med DeepGuard.

E-mail and Server Security
I tillegg tilbyr produktet antivirus og beskyttelse mot skadeprogrammer for e-post,
inkludert søppelpostkontroll, Nettleserbeskyttelse for terminalbrukere og sentralisert
karanteneadministrasjon.

Linux Security
Løsningen inkluderer integrert antivirus, anti-spionprogrammer, brannmur,
integritetskontroll, beskyttelse mot rootkits samt omfattende støtte for alle større Linuxdistribusjoner.

1. *Kilde: Verizon 2013 Data Breach Investigation Report

Server Security og
E-mail and Server Security
Sentralisert administrasjon
LOCAL NETWORK

F-Secure
Update Server

Internet

Policy Manager
Console

Policy Manager
Server

Policy Manager
Web Reporting

File and Mail Servers,
SharePoint, EMC

F-Secure Norge
Innovasjon, pålitelighet og rask respons har gjort F-Secure til en av
verdens ledende leverandører av IT-sikkerhet siden etableringen i 1988.
I dag brukes F-Secures prisvinnende og brukervennlige produkter
i millioner av hjem og bedrifter over hele verden. Vi leverer kraftig
sanntidsbeskyttelse slik at datamaskiner og smarttelefoner trygt kan
leve tilkoblet.
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