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Skydd eller prestanda?
Antalet virtuella maskiner översteg antalet fysiska redan 2009. Mer än hälften av alla servrar
körs idag på virtuella plattformar.
Trots att det är så vanligt med virtualisering har inte säkerhetstänket följt med i utvecklingen – i de flesta fall är det ett vågspel mellan nivån på skyddet och prestandan.

Skyddsnivå
Prestanda

Traditionella anti-virus-lösningar tar upp stora resurser från maskinvaran. Detta leder till
högre kostnader och en negativ inverkan på prestandan. Säkerhetslösningar från leverantörsspecifika virtualiseringsplattformar optimerar ofta prestandan men utsätter miljön
för fler säkerhetsrisker. Dessa lösningar är också komplicerade och svåra att hantera, i
synnerhet i blandade miljöer och hybridmiljöer där flera virtualiseringsplattformar används
samtidigt.
Säkerhetsadministration i en virtuell miljö eller molnmiljö innebär nya utmaningar för IT-administratörer och tjänsteleverantörer. Förutom de traditionella hoten kämpar de med delad
maskinvarukapacitet, vilket har en stor påverkan på server- och skrivbordsvirtualiseringen.
Den delade resursanvändningen kräver resursoptimering och en bra användarupplevelse.
De extra resurser säkerheten tar i anspråk gör det nödvändigt att investera i extra kapacitet. Kostnadseffektivitet och god service är viktigt för att kunna ligga före konkurrenterna,
i synnerhet för en tjänsteleverantör.

Att kombinera säkerhet och
prestanda
Numera behöver du inte längre kompromissa mellan säkerhet och prestanda. F-Secure
Security for Virtual and Cloud Environments (SVCE) är en lösning utformad specifikt för att
handskas med säkerhetsutmaningar i alla typer av virtuella miljöer och molnmiljöer.

Hög nivå
på skyddet

Optimerad
prestanda

Helt
virtuella
miljöer

Security for Virtual and Cloud Environments erbjuder marknadens högsta skyddsnivå för
virtuella miljöer. Lösningen erbjuder samma nivå på skyddet som F-Secures prisbelönta
standardprodukter.
Prestandan hos SVCE är optimerad för att minska kostnaderna. Lösningen erbjuder minimal
resursanvändning för virtuella miljöer. Den innehåller en lätt säkerhetsklient med ett litet
avtryck på de virtuella maskinerna.
SVCE fungerar med alla virtualiseringsplattformar, inklusive blandade miljöer och hybridmiljöer som ligger i allmänna och privata moln.

Minskad komplexitet
Alla lösningens delar kan administreras med Policy Manager, vårt administrationsverktyg.
F-Secures standardklienter används för alla maskiner oavsett om de är fysiska eller virtuella,
vid installation i virtuella miljöer anpassar sig klienten för detta. Allt som behöver läggas till
är en Scanning and Reputation Server, som enkelt installeras som en virtuell appliance.
Security for Virtual and Cloud Environments erbjuder flexibel licensiering med en enkel
prismodell och överkomlig totalkostnad. F-Secures tjänsteleverantörer har möjlighet att
erbjuda en månatlig fakturamodell för sina kunder. Kostnaderna för hårdvaruinvesteringar
sänks genom att mindre RAM, processorkraft och diskutrymme behövs för samma mängd
arbetsbelastning.
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Fördelar med virtualisering
•

Flexibilitet – möjlighet att lägga till och ta bort tjänster vid behov

•

Resursoptimering – minskade investeringskostnader i hårdvara

•

Effektiv drift – snabb och automatisk distribuering av nya tjänster

Att flytta till molnet
Företag flyttar till det privata och det allmänna molnet av flera anledningar:
•

Kapitalutgifter byts mot driftsutgifter

•

Möjlighet att förbättra IT-kapaciteten – mer kapacitet för mindre pengar

•

Inga resursbegränsningar – enkelt att öka eller minska

•

Support dygnet runt – hög SLA-nivå

Typiska molntjänster

Web hosting

E-post och andra
verktyg för kommunikation och samarbete

Virtuella servrar

Virtuella skrivbord
(VDI för BYOD)
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