Låt IT-säkerheten gå
på autopilot

POLICY MANAGER

Det har aldrig varit så enkelt att
centralisera säkerhetsadministrationen
F-Secure® Policy Manager™ erbjuder verktyg för att automatisera de
flesta av de dagliga uppgifterna vilket leder till att du kan lägga mindre
tid på manuell säkerhetsadministration. Det handlar om att ha allt under
kontroll, varje dag, dygnet runt – utan ansträngning.
Med Policy Manager kan du ange och verkställa säkerhetspolicys. Du kan hantera dina
IT-säkerhetsprogram på ett enkelt och anpassningsbart sätt samt övervaka IT-säkerhet,
säkerställa att företagets säkerhetsregler efterlevs och agera utifrån detta när det behövs.

24/7

enkel
säkerhetshantering

Det bästa skyddet
F-Secure har i flera år hamnat i topp i studier som genomförts av oberoende organisationer.
Policy Manager ger dig ett lättanvänt verktyg för hantering av dessa förstklassiga
produkter.

Automatisering av dagliga uppgifter
Policy Manager är ett system för centraliserad säkerhetsadministration. Det möjliggör
för säkerhetsadministratörer att från en plats installera, konfigurera och övervaka
arbetsstationer, servrar eller t.o.m. fjärranslutna klienter via en anslutning. Policy manager
är ett lättanvänt, effektivt automatiseringsverktyg för dagliga uppgifter som t.ex. skydd av
nya datorer och borttagning av bortkopplade klienter.
Företagets IT-administratörer kan centralt administrera alla säkerhetslösningar för både
nätverk och innehåll, på alla nivåer i nätverket. Hierarkiska administratörsbefogenheter
ger kontroll över åtkomsträttigheter för flera administratörer individuellt. Med hjälp av
policyinställningar kan administratören se till att av företagets säkerhetsregler efterlevs
och se till att slutanvändarna är skyddade, överallt och vid alla tidpunkter.

Få åtkomst till hela nätverket
Du kan importera företagets organisationsstruktur direkt från Active Directory.
Säkerhetspolicys kan ändras och distribueras till hela organisationen på några minuter.
Flera administratörer kan arbeta samtidigt och du kan kontrollera deras åtkomsträttigheter
individuellt för att öka produktiviteten.
Policy Manager erbjuder omfattande och detaljerade grafiska rapporter som visar
företagets nuvarande status för nätverkets skydd i ett lättförstått visuellt format.
Detta gör att administratörerna kan övervaka och kartlägga säkerhets- och hotnivån i
företagsnätverket.

Enkel och automatiserad
säkerhetshantering
Du kan installera Policy Manager på bara några minuter. Den höga prestandan och det
lättförstådda grafiska användargränssnittet gör att du effektivt kan genomföra de dagliga
uppgifterna.

Anpassningsbar prestanda
Policy Manager är anpassningsbart, från små verksamheter till stora företag med
tiotusentals arbetsstationer. Oavsett storlek kan installation, hantering och övervakning av
säkerhetslösningar genomföras genom hela organisationen.
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Grunden för säkerhet är att ha alla delar
på plats.
Delarna måste också hanteras effektivt.
Det är bara så du alltid kan vara säker på
vilken din säkerhetsstatus är.

Policy Manager
F-SECURE POLICY MANAGER CONSOLE
Konsolen gör att användarna kan skapa företagspolicys. Den är ett enkelt
användargränssnitt för att installera alla policys-, konfigurations- och installationsfiler
på Policy Manager Server. Den tar även emot varningar och aviseringar när
säkerhetsöverträdelser upptäcks och blockeras.

F-Secure Policy Manager Server
Servern levererar nya program, uppgraderingar, uppdateringar och policys till klienterna.
Dessa tillämpas automatiskt och omedelbart.

F-Secure Policy Manager Web Reporting
De detaljerade grafiska rapporterna gör att administratörerna kan identifiera oskyddade
datorer som är sårbara för virusutbrott, innan utbrotten verkligen sker. Fördefinierade
grafiska rapporter gör att det går snabbt och lätt att upptäcka oskyddade datorer,
spåra virusutbrott, bekräfta säkerhetsinställningar och presentera den nuvarande
säkerhetsstatusen i ett visuellt format.

F-Secure Policy Manager Proxy
Proxyn är skapad för att leverera dagliga uppdateringar till virusdefinitionsdatabaser till
fjärranslutna kontor över långsamma WAN-anslutningar. Uppdateringarna överförs endast
en gång över den långsamma nätverkslänken och distribueras lokalt till arbetsstationer och
servrar.

F-Secure Corporation
Nyskapande, pålitlighet och snabba svarstider har gjort F-Secure till
en av världens ledande leverantörer inom IT-säkerhet sedan företaget
grundades 1988. Idag litar miljoner hem och företag världen över på
F-Secures prisbelönta och lättanvända produkter. Vi ger kraftfullt skydd
i realtid så att användare kan njuta av sina uppkopplade liv både via
datorer och telefoner.

F-Secure AB
Gårdsvägen 18
169 70 Solna
Sweden
Tel. +46 8 507 440 00

Protecting the irreplaceable

www.f-secure.se

