IT-sikkerhet på
autopilot

POLICY MANAGER

Det er enklere enn noen gang å
sentralisere administrasjonen av sikkerhet
F-Fecure® Policy Manager™ har verktøy for å automatisere de fleste
daglige operasjonene slik at du kan bruke mindre tid på manuell
administrasjon av sikkerhet. Det handler om å ligge litt i forkant hele
døgnet – enkelt.
Med Policy Manager kan du definere og distribuere sikkerhetspolicyer. Du kan administrere
IT-sikkerheten på en enkel og skalerbar måte. Du kan overvåke IT-sikekrheten for å sikre at
bedriftens sikkerhetspolicyer overholdes, og iverksette tiltak når det er nødvendig.

24/7

enkel
sikkerhetsadministrasjon

Beste beskyttelse
F-Secure har i flere år fått topplasseringer i undersøkelser som er utført av uavhengige
organisasjoner. Policy Manager er et enkelt verktøy for å administrere disse førsteklasses
produktene.

Automatisering av daglige
operasjoner
Policy Manager er et sentralisert system for administrasjon av sikkerhet. Det tillater
at sikkerhetsadministratorer fjerninstallerer, fjernkonfigurerer og fjernovervåker
arbeidsstasjoner, servere og til og med eksterne kontorer fra ett sted. PM er et enkelt
og effektivt automatiseringsverktøy for daglige operasjoner som beskyttelse av nye
datamaskiner og fjerning av frakoblede verter.
Bedriftens IT-administratorer kan sentralstyre antivirusløsninger samt alle kritiske
sikkerhetsløsninger for nettverk og innhold i alle deler av nettverket. Hierarkiske
administratorrettigheter gjør det mulig å kontrollere tilgangsrettigheter for flere
administratorer individuelt. Innstillinger for håndheving av policyer gjør at administratoren
kan fremtvinge overholdelse av bedriftens sikkerhetspolicyer, og sikre at sluttbrukerne
alltid er beskyttet, uavhengig av tid og sted.

Tilgang til hele nettverket
Du kan importere bedriftens organisasjonsstruktur direkte fra Active Directory.
Sikkerhetspolicyer kan i løpet av minutter endres og distribueres til hele organisasjonen.
Flere administratorer kan arbeide samtidig, og du kan styre tilgangsrettighetene individuelt
for å øke produktiviteten.
Policy Manager har omfattende og detaljerte grafiske rapporter som presenterer
bedriftsnettverkets gjeldende beskyttelsesstatus i et intuitivt, visuelt format. Det gjør at
administratorer kan overvåke og spore sikekrheten og trusselnivået i bedriftens nettverk.

Enkel og automatisert
sikkerhetsadministrasjon
Installering av Policy Manager tar bare noen få minutter. Daglige operasjoner med Policy
Manager utføres effektivt, takket være høy ytelse og intuitivt grafisk grensesnitt.

Skalerbar ytelse
Policy Manager kan skaleres fra behovene i små bedrifter til store selskaper med
titusenvis av arbeidsstasjoner. Uavhgengig av størrelse kan distribusjon, administrasjon og
overvåking av sikkerhetsløsninger utføres sømløst gjennom hele organisasjonen.
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Grunnlaget for sikkerhet er å ha alle
elementer på plass.
Elementene må også administreres
effektivt – bare da kan du alltid være
sikker på sikkerhetsstatusen.

Policy Manager-moduler
F-SECURE POLICY MANAGER CONSOLE
Med konsollen kan brukere konfigurere bedriftspolicyer. Den er et enkelt grensesnitt
for distribusjon av alle policy-, konfigurasjons- og installeringsfiler til Policy Manager
Server. Administratorene mottar også alarmer og varsler når det oppdages forsøk på
sikkerhetsbrudd som blokkeres.

F-Secure Policy Manager Server
Serveren leverer nye programmer, oppgraderinger, oppdateringer og policyer til vertene.
Alle disse blir automatisk og umiddelbart tatt i bruk på vertsdatamaskinen.

F-Secure Policy Manager Web Reporting
De detaljerte grafiske rapportene gjør at administratorer kan identifisere datamaskiner
som ikke er beskyttet eller er sårbare for virusutbrudd før de faktisk oppstår.
Forhåndsdefinerte grafiske rapporter gjør det svært enkelt å finne ubeskyttede
datamaskiner, spore virusutbrudd, validere sikkerhetsinnstillinger og presentere gjeldende
sikkerhetsstatus i et visuelt format.

F-Secure Policy Manager Proxy
Proxyen er utformet for å levere daglige oppdateringer til virusdefinisjonsdatabasen til
eksterne kontorer via langsomme WAN-tilkoblinger. Oppdateringene overføres bare én
gang over den langsomme nettverkstilkoblingen, og distribueres lokalt til arbeidsstasjoner
og servere på de eksterne kontorene.

F-Secure Corporation
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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