Sätt din IT-säkerhet på autopilot - Mindre
manuellt arbete än någonsin tidigare
F-Secure Policy Manager 10 är ett centraladministrerat säkerhetssystem
som ger administratörer möjlighet att fjärrinstallera, konfigurera och
övervaka arbetsstationer, servrar och till och med hela kontor från en
plats.
www.f-secure.se/policymanager
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Vad är nytt?
Den nya och förbättrade arkitekturen tillåter oss att fokusera
på att automatisera dina dagliga rutiner. Du kan verkligen slå
på autopiloten och fokusera på det väsentliga i ditt företags
IT-säkerhet.

Stöd för flera administratörer
Flera administratörer kan logga in på Policy Manager samtidigt
från olika platser. Varje administratörs inloggningsuppgifter kan
ställas in att ha full eller endas skrivskyddad åtkomst.

Automatisering av din dagliga verksamhet
Policy Manager 10 är en effektiv lösning som automatiserar
din dagliga verksamhet, såsom skyddet för nya datorer. Med
Policy Manager 10 kan du även, automatiskt, ta bort datorer
som inte längre används.

Förbättrad installation
Policy Manager visar uppgifter om hur många F-Secure licenser
som är installerade i nätverket. Programvaran på klienterna kan
enkelt patchas och uppgraderas.

Stöd för Microsoft Active Directory
Active Directory-strukturen kan synkroniseras direkt
till Policy Manager. Nya klienter importeras automatiskt
baserat på uppsatta regler. Till exempel: Nya klienter i
Active Directory importeras automatiskt till Policy Manager
baserad på deras grupptillhörighet och placeras automatiskt
i rätt grupp i Policy Manager.

Förbättrad prestanda
Den nya arkitekturen säkerställer att Policy Manager är snabb.
Policyförändringar distribueras direkt och starttiden för Policy
Manager Console är kortare. Rapporter och larm hämtas direkt.
Genom användandet av databasarkitektur så blir filstrukturen
enklare och det gör Policy Manager lättare.

Framtid
Intelligens

2011

Automatisering

1998

Först på marknade
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Framtida insikter - från automation till
intelligens
Enklare. Lättare. Säkrare. Dessa tre mål driver utvecklingen av F-Secures affärslösningar.
Vi vill göra nästa Policy Manager ännu bättre!

Policy Manager var den första centraladministrerade anti-viruslösningen i branschen.
Senare utveckling har fokuserat på automatiserad drift, och det huvudsakliga temat för det
framtida arbetet sammanfattas som “från automation till intelligens”. Här nedan finner ni ett
par exempel på kommande funktioner.
Förbättrat stöd för Multi-admin
•

Förbättrad åtkomstkontroll för administratörer. Olika administratörer kan ges
olika rättigheter baserat på behov.					

Utökad integration med Active Directory
•

Ännu bättre synkronisering för att hålla Policy Managers domänträd konstant
uppdaterat med Active Directory-strukturen.

•

Hittar automatiskt oskyddade klienter i trädet.

Förbättrad administrationskonsoll för administratörer
•

Automatisk övervakning och analys av olika datakällor.

•

Förbättrade och avancerade sätt att detektera säkerhetshot.

Dynamiska uppdateringar
•

Installationsspecifika uppdateringar som endast hämtar relevanta uppdateringar.
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