BUSINESS SUITE

Huvudfunktioner
Mycket för pengarna: fullständigt skydd
för nätverket, enkel licenshantering och
mindre administration.

F-Secure® Business Suite omfattar alla komponenter som krävs för att
skydda företagsnätverk mot moderna internethot. F-Secure Business Suite
skyddar arbetsstationer, servrar, gateways och e-postservrar, vilka kan
hanteras centralt från en och samma plats. Sviten erbjuder kompromisslös
säkerhet och ser till att er verksamhet är skyddad. Alla komponenter
är resurssnåla och har optimerats för minimal påverkan på systemets
prestanda. Användning, uppdatering och inköp har konstruerats för att
fungera så enkelt som möjligt, samtidigt som processerna uppfyller de mest
komplexa kraven i såväl stora som små företag.
Skydd för bärbara och stationära datorer
F-Secure Business Suite skyddar både bärbara datorer och stationära mot alla
internethot, inklusive virus, spionprogram och obehöriga intrångsförsök. Den
proaktiva tekniken DeepGuard skyddar även mot nya okända hot. Svitens
molnteknik tillhandahåller globala säkerhetsuppdateringar inom 60 sekunder
från att nya hot bekräftats.
Skydd för servrar
F-Secure Business Suite förhindrar att användare som ansluter smittade datorer
till företagets filservrar sprider skadliga program i nätverket. Sviten innehåller
skydd för Windows- och Citrix-servrar
.
Skydd för e-post och webbfiltrering
F-Secure Business Suite skyddar e-post (SMTP) och filtrerar webbtrafik (HTTP
och FTP) genom att ta bort skadligt innehåll. Sviten stoppar eventuella virus i
intern e-posttrafik och kommunikation mellan fjärranslutna kontor, och filtrerar
även bort skräppostmeddelanden effektivt och korrekt.
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Heltäckande skydd för bärbara datorer,
stationära datorer, servrar, e-post och
webbfiltrering.
Den senaste datormolnstekniken
gör säkerhetsuppdateringar globalt
tillgängliga i realtid, inom 60 sekunder
efter att ett nytt hot har bekräftats.
Integrationen med F-Secure Policy
Manager™ gör att det är enkelt att
konfigurera, upprätthålla och övervaka
säkerhetsregler från en enskild konsol.
Automatiska dagliga uppdateringar
av skyddet mot virus, skräppost och
spionprogram med minimal användning
av bandbredd garanterar att skyddet alltid
är uppdaterat.
F-Secures säkerhetslaboratorier
arbetar dygnet runt för kortast möjliga
reaktionstid mot nya hot.
Alla komponenter har optimerats
för minimal påverkan på systemets
prestanda utan att kompromissa med
datasäkerheten.

Föregångare inom datasäkerhet
F-Secure Business Suite innehåller prisbelönta komponenter du kan lita på som
garanterat skyddar er verksamhet. F-Secure har varit verksamt i mer än 20 år och
har ofta varit vägledande med flera innovativa produkter, t.ex. genomsökning
i realtid, centraliserad hantering, identifiering av rootkits, mobil säkerhet,
säkerhet som en tjänst, ett skyddsnätverk i realtid baserat på datormolnsteknik,
samt skydd mot sårbarheter på webben och i webbläsare.
Alltid uppdaterat skydd
F-Secure Business Suite innehåller unika proaktiva skyddsfunktioner som skyddar
mot hot vilka ännu inte har identifierats. Förutom de proaktiva teknikerna krävs
traditionella signaturbaserade antivirusuppdateringar för att erhålla ett maximalt
skydd. Sofistikerade uppdateringsfunktioner garanterar att du automatiskt
erhåller det absolut senaste skyddet på ett effektivt sätt.
Omfattande centraliserad hantering
Med F- Secure Policy Manager kan alla säkerhetsprogram installeras,
konfigureras och uppdateras centralt från en enskild konsol. Administratören kan
också enkelt definiera och distribuera säkerhetsprinciper och övervaka nätverket
genom att skapa utförliga rapporter på säkerhetsstatusen.

Produkter som ingår
F-Secure Policy Manager
F-Secure Client Security
F-Secure Linux Security, Client Edition
F-Secure Anti-Virus for Workstations
F-Secure Anti-Virus for Windows Servers
F-Secure Anti-Virus for Citrix Servers
F-Secure Linux Security, Server Edition
F-Secure Anti-Virus for Microsoft Exchange
with Spam Control
F-Secure Internet Gatekeeper for Linux
Operativssytem som stöds
Du hittar den senaste listan över
operativssytem som stöds på
www.f-secure.com

Skydd baserat på molnteknik
Dagens skadliga program kan bryta sig in i datorer även om de har
aktuella och uppdaterade säkerhetskomponenter. F-Secure är den första
antivirusleverantören i världen som erbjuder ett skydd baserat på molnteknik,
vilket möjliggör globalt skydd inom några få sekunder från det att ett nytt hot har
bekräftats. Funktionen baseras på F-Secure DeepGuard, en teknik som använder
datormolnsteknik för att tillhandahålla omedelbart skydd mot nya hot.
Skydd mot sårbarheter på webben
I dag är webbläsaren ett av de viktigaste verktygen i många företag. Samtidigt
är den det främsta målet för hot som utnyttjar svagheter på webben. F-Secure
Business Suite innehåller avancerad teknik som möjliggör problemfritt surfande
och som hjälper användaren genom att kontrollera innehållets äkthet.
Utmärkta resultat från F-Secures säkerhetslaboratorier
Potentialen hos en antivirusprodukt är direkt beroende av den forskning och det
engagemang som ligger bakom. Det är skälet till att F-Secure Anti-Virus ständigt
får bättre betyg än sina konkurrenter.
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