F-Secure Client Security har tilldelats utmärkelsen Best Protection
2011 utav AV-Test. Priset belönar effektiva antivirusprogram med en
prestanda som bidrar till att skapa gällande normer inom IT-säkerhet
samt ger ett betydande bidrag till förebyggande åtgärder inom
området för datakommunikation. Client Security belönades för sitt
utmärkta proaktiva skydd.
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Bäst skydd 2011

F-Secure
Client Security

Samma enastående teknik används i alla F-Secures produkter.

”Av alla IT-säkerhetsprodukter för företag
vi testat under 2011, erbjöd F-Secure Client
Security det absolut bästa skyddet.”

Läs mer: www.f-secure.se/clientsecurity

Andreas Marx, CEO of AV-TEST
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Två sätt att köpa säkerhet
SÄKERHET SOM EN TJÄNST

LICENSIERADE PRODUKTER

Det idealiska alternativet för företag som vill utlokalisera
sin IT-säkerhet. Med vår flexibla prenumerationsmodell
med månatlig fakturering slipper du besväret med att
förnya licensen årligen. Med Säkerhet som en tjänst
behöver du inte bekymra dig om IT-säkerheten och
du får även lägre kostnader.

Våra prisbelönta lösningar (däribland Best Protection
2011 och Årets produkt 2010) passar företag som har
expertis och resurser att administrera säkerheten
i företaget internt. Administrationsverktyget gör att
du kan övervaka alla enheter via ett enda system.

ALLA F-SECURES AFFÄRSLÖSNINGAR ÄR TILLGÄNGLIGA SOM
EN TJÄNST ELLER SOM TRADITIONELT LICENSIERADE PRODUKTER.
Stationära och bärbara datorer

Administration

Arbeta utan avbrott med maximalt skydd för stationära och
bärbara datorer. Vi erbjuder skydd för såväl Windows- som Mac
och Linux-plattformar.

Policy Manager™ är ett kostnadsfritt IT-administratörsverktyg för
central administration och installation. Verktyget erbjuder enkel
och skalbar distribution och övervakning av säkerheten i hela
organisationen.

Servrar
Skyddar servrar mot virus och andra hot och ser till att angripna
datorer inte sprider virus i nätverket. Finns för Windows-, Citrix
och Linux-servrar.

E-post och webbfiltrering
E-postservrar och Internetgateways utgör den första
försvarslinjen mot onlinehot. En effektiv och korrekt filtrering
av virus och skräppost innebär mindre belastning på företagets
interna nätverksbandbredd och ger en ökad produktivitet.

Du hittar mer information om alla våra tillgängliga lösningar
på vår webbplats www.f-secure.se/foretag
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Mobilt
Skyddar konfidentiell affärsdata i smartphones. Med central
administration och övervakning är din telefons värdefulla innehåll
säkert om telefonen kommer bort eller blir stulen.

