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ENDPOINT BESCHERMING
VORMT DE BASIS VAN
CYBERBEVEILIGING

BEHEER EN CONTROLE
ZIJN DE SLEUTELS TOT
EFFECTIEVE BESCHERMING

Cyberaanvallen nemen in aantal en geavanceerdheid toe. Als u
over data of bedrijfssystemen beschikt, bent u automatisch een
interessant doelwit.

De kans is groot dat u het, net als veel andere zakenmensen,
lastig vindt om alle ontwikkelingen op het gebied van endpoint
beveiliging bij te benen. Het kost de nodige tijd en moeite om
aanvallers buiten de deur te houden. Aan de andere kant wilt u
uw oplossingen niet elk jaar inruilen voor de laatste modegril op
het gebied van beveiliging.

De meeste aanvallen zijn gericht op endpoints. Endpoint
bescherming vormt de basis van cyberbeveiliging. Organisaties zijn
namelijk niet langer eigenaar van het volledige netwerk. Endpoints
zijn uitgegroeid tot de nieuwe grens van het netwerk. Waarom?
Simpelweg omdat ICT-omgevingen met de dag complexer worden.
Alles wat van buiten de endpoints komt is een potentieel gevaar.
Met het oog op de ingrijpende financiële gevolgen en
reputatieschade van datalekken zou zakelijke beveiliging hoog
op de beveiliging van elke organisatie moeten staan.

In plaats daarvan hebt u een oplossing nodig die consistent
marktleidende beveiliging biedt, gebruiksvriendelijk is,
zichzelf automatisch bijwerkt met de laatste updates en de
systeemprestaties minimaal belast.
Beheer is de sleutel tot effectieve beveiliging. Centraal beheer biedt
u volledige grip op uw bedrijfsactiva, zodat u die optimaal kunt
beschermen en uw personeel flexibel kan werken. Met een integraal,
transparant en bedrijfsbreed overzicht van de beveiligingsstatus
kunt u ervan op aan dat uw organisatie op elk moment van de dag
tegen alle mogelijke bedreigingen wordt beschermd.
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BEVEILIGINGEXPERTISE IN HANDBEREIK
DETECTEER EN
BLOKKEER VERDACHTE
ACTIVITEITEN EN
RANSOMWARE

VERZAMEL EN TOETS
MALWARE-ACTIVITEIT
OP WERELDWIJDE
SCHAAL

CONTROLEER
EN BEHEER HET
INTERNETGEBRUIK

AUTOMATISEER HET
PATCH MANAGEMENT

BESCHERM
BEDRIJFSKRITISCHE
ONLINE DIENSTEN

F-Secure Business Suite is het perfecte antwoord op de
snel veranderende beveiligingsuitdagingen van het huidige
bedreigingslandschap.
Onze zakelijke beveiligingsoplossing combineert bekroonde
beveiligingstechnologie met moderne en slimme tools die u
beschermen tegen zowel bekende als onbekende kwetsbaarheden.
F-Secure Business Suite is gebaseerd op de jarenlange expertise
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BLOKKEER NIEUWE
BEDREIGINGEN
MET GENERIEKE
BEVEILIGINGSREGELS

BLOKKEER
GESELECTEERDE
INTERNETCONTENT
OPTIMALISEER DE
PRESTATIES PRESTATIES
IN GEVIRTUALISEERDE
OMGEVINGEN
VOORKOM DAT BOTNETS
DE CONTROLE VAN UW
BEDRIJFSSYSTEMEN
OVERNEMEN

van de knapste koppen van de beveiligingswereld. De combinatie
met geautomatiseerde tools en een pool van verzamelde
bedreigingsinformatie en malware-monsters helpt ons om de
beveiliging voortdurend aan te passen aan de laatste bedreigingen.
Dit maakt Business Suite ideaal voor bedrijven die hoge eisen stellen
aan de functionaliteit, beheereenvoud en integratiemogelijkheden
van hun beveiliging
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• Business Suite combineert waterdichte beveiliging en
geavanceerd beheer naadloos tot één oplossing die u
integrale bescherming biedt… en volmaakte gemoedsrust.
• Business Suite beslaat de kernaspecten van beveiliging met
bescherming tegen bekende kwetsbaarheden en nieuwe
bedreigingen.

• De oplossing biedt ondersteuning voor fysieke en
gevirtualiseerde omgevingen met één centrale beheertool.
• Business Suite biedt veelzijdige beveiliging, van gateways
tot endpoints.
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EEN COMPLETE OPLOSSING
VOOR AL UW ZAKELIJKE
BEVEILIGINGS-BEHOEFTEN
Business Suite is een oplossing voor gebruik op locatie DIE
ORGANISATIES CONSISTENT DE BESTE BESCHERMING BIEDT. 1
Business Suite is een compleet beveiligingspakket voor
organisaties van elke omvang met geavanceerde beheerfuncties.
Business Suite biedt vereenvoudigd beheer van de veeleisende
beveiligingsbehoeften van moderne ondernemingen.

Uw voordelen
• In de praktijk bewezen bescherming van zakelijke endpoints
• Minder overhead dankzij integrale beveiliging
• Minder werk dankzij automatisering en gebruikseenvoud

1
De oplossing is sinds het begin van 2014 telkens opnieuw gewaardeerd met een score van
6 op een schaal van 1 tot 6 in het kader van de “AV Test for Overall Protection”.
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NAADLOZE BEVEILIGING

BEVEILIGINGSBEHEER

BESCHERMING
VAN E-MAIL- EN
COMMUNICATIEVERKEER

LINUXBEVEILIGING

ENDPOINT
BESCHERMING

SERVER
BESCHERMING

VIRTUELE
BEVEILIGING

WEBFILTERING

MAC
BEVEILIGING

PATCH
MANAGEMENT

Business Suite biedt een ideale combinatie van de beste
beveiligingsfuncties in hun soort en laat geen ruimte over
voor kwetsbaarheden. Het kloppende hart van de oplossing is
Policy Manager, een schaalbaar beheercentum waarmee u alle
beveiligingapplicaties kunt beheren.
• Beheer uw hele ICT-omgeving met een veelzijdige tool.
• Complete, compromisloze beveiliging voor een veilige
bedrijfsvoering.
• Prestatievermogen en schaalbaarheid voor organisaties
van elke omvang met uiteenlopende bedrijfsstructuren.
• Betrouwbare beveiliging die u in staat stelt om uw focus op
uw kernactiviteiten te richten.
• Eenvoudig qua aanschaf, gebruik en updates.
• Ontwikkeld voor minimale belasting van de
systeemprestaties.

* Business Suite is verkrijgbaar in twee versies: Premium en Standard
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OVER F-SECURE
F-Secure is een Europese leverancier van security-oplossingen met tientallen jaren
ervaring in het beschermen van bedrijven en consumenten tegen alle bedreigingen.
Van opportunistische ransomware-infecties tot geavanceerde cyberaanvallen. De
uitgebreide reeks van diensten en bekroonde producten maken gebruik van de
gepatenteerde beveiligingsinnovaties en geavanceerde bedreigingsinformatie om
tienduizenden bedrijven en miljoenen mensen te beschermen.
De beveiligingsexperts van F-Secure hebben deelgenomen aan meer Europese
onderzoeken naar cybercriminaliteit dan medewerkers van welk ander bedrijf
dan ook. De producten worden overal ter wereld verkocht door meer dan 200
operators en duizenden resellers.

www.f-secure.nl
@Twitter: fsecure_nl
@Linkedin: F-Secure Nederland

