F-Secure Anti-Virus for Servers

Huvudfunktioner
Skydd mot virus, spionprogram och
riskprogram utan fördröjning

En omfattande och centralt administrerad lösning för servrar som skyddar
företagsnätverk
Dagens utmaningar
Ett ständigt ökande antal nya virus upptäcks varje dag och vissa av dem
kan spridas över hela världen på bara några timmar. Att bekämpa ett virus
i ett företagsnätverk kan vara både kostsamt och tidskrävande på grund
av nätverksstörningar, minskad produktivitet, skadade data och läckage av
konfidentiell data. Dessutom kan företagets anseende vara i fara om virus sprids
till företagets affärskontakter.
Lösningen
F-Secure® Anti-Virus™ for Servers gör att användare med angripna datorer
som ansluter sig till företagets filservrar inte kan sprida virus i nätverket. Med
F-Secure får du ett virusskydd som är snabbt, effektivt och enkelt. Nu med upp
till 70% mindre systempåverkan på servrar.*
Installationer och administration av virusskyddet kan fjärrhanteras från en enda
central plats. F-Secure® Anti-Virus™ for Servers finns tillgängligt för Windows-,
Linux- och Citrix-servrar.
Ett omfattande skydd
F-Secure® Anti-Virus™ for Servers stoppar alla typer av skadliga program.
Förutom Windows-virus, Linux-virus och makrovirus som angriper Microsoft
Office-filer, stoppas även riskprogram och spionprogram. F-Secure Blacklight™tekniken tillhandahåller upptäckt och borttagning av dolda skadliga program
och misstänkta objekt.
Automatiska uppdateringar av virussignaturer och
genomsökningsplattformen
Det snabba och problemfria underhållet av genomsökningsarkitekturen för
skydd mot virus och spionprogram möjliggör en snabb reaktion på de ständigt
föränderliga hoten. Uppdateringen av virusbeskrivningsdatabaserna utförs
automatiskt och säkert.
Centraliserad administration, rapportering och varningsfunktion
Programmet kan fjärrinstalleras, konfigureras och övervakas från en central
plats.
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Manuell genomsökning efter virus,
spionprogram, riskprogram och rootkits
Schemalagd genomsökning
Automatiska signaturuppdateringar
(Internetanslutning krävs)
Central administration från en enskild
konsol eller ett nytt webbaserat gränssnitt
för lokal och fjärradministration

Identifiering av och skydd mot värdintrång
Förhindrar hackare från att ta sig in i nätverket och modifiera viktiga filer, utföra
otillåtna systemmodifieringar eller spara oönskade filer på företagsservrar.

Plattformar som stöds

Brandvägg**
Den integrerade brandväggen ser till att virus, hackare och andra inkräktare inte
kan ta sig in på servrarna.

Språk som stöds

Virusgenomsökning utan fördröjning
Genomsökningen utan fördröjning ser till att användare med angripna datorer
som ansluter till företags filservrar inte kan spara något angripet material på
servrarna. Administratörerna kan ange och schemalägga genomsökningar vid
behov eller ange parametrar för genomsökning utan fördröjning.

Information finns på www.f-secure.com/webclub

F-Secure® Anti-Virus™ for Windows Servers
F-Secure® Anti-Virus™ for Citrix Servers
English, Français, Deutsch, Italiano, Espanol,
F-Secure Anti-Virus for Linux Servers
English

Centraliserad administration
Det centraliserade administrationssystemet F-Secure Policy Manager™ meddelar
automatiskt administratörerna om eventuella säkerhetsincidenter eller eventuell
virusaktivitet. Det är också enkelt för administratörer att ändra och upprätthålla
säkerhetsregler.
Nytt webbaserat gränssnitt
Produkten kan både administreras lokalt och fjärradministreras från ett nytt
webbaserat gränssnitt. Om både F-Secure® Anti-Virus™ for Windows Servers och
F-Secure® Anti-Virus™ for Microsoft Exchange finns installerade på samma server
kan båda produkterna administreras från samma webbgränssnitt.

Brandväggsadministration**
Produkten ger stabil övervakning och filtrering av Internettrafiken samtidigt som
den förhindrar obehörig åtkomst till servrarna i nätverket.
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