MORGENDAGENS
SIKKERHET I DAG
Protection Service for Business

MORGENDAGENS
SIKKERHET I DAG.
Cybersikkerhet stopper aldri. Nye angripere, taktikker og
trusler oppstår hver eneste dag. Hackere arbeider ustanselig
for å oppdage og bruke nye måter å omgå forsvaret ditt på.
Det betyr at du heller ikke kan slappe av. Du ønsker vel ikke å bli
et enkelt mål? Det er dette som gjør cybersikkerhet så interessant
og utfordrende.
Vi drives alle av den utfordringen.
F-Secure arbeider kontinuerlig for å holde seg ett skritt foran
konkurrentene. Vi kan cybersikkerhet – og vi er ubarmhjertige.
Ikke ta vårt ord for det. Vår suksess har ført til at vi har vunnet
den prestisjetunge «Best Protection award» fra AV-Test flere år
på rad. Det er bare ett av mange bevis på at vi leverer den beste
sikkerheten både i dag og for fremtiden.
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TRYGGHET VED HJELP AV SIKKERHET
Protection Service for Business er den beste og mest
omfattende beskyttelsespakken for endepunkt på markedet.
Den er utformet fra bunnen av for å løse dine utfordrende
sikkerhetsbehov i bedriften.

Protection Service for Business er den eneste komplette
sikkerhetsløsningen for multiendepunkt som leveres med
integrert administrasjon av patcher, administrasjon av mobile
enheter og passordadministrasjon.

Den beskytter alle endepunkt, fra Windows og Mac til
mobile enheter, mot trusler som ransomware, datainnbrudd
og 0-dagsangrep, uten behov for omfattende vedlikehold
eller administrasjon.

Vi leverer overlegen og mer konsekvent beskyttelse enn
konkurrentene våre, noe som også bekreftes av uavhengige
sikkerhetseksperter. Takket være vår banebrytende
sikkerhetsteknologi, som sanntids trusselinformasjon og avanserte
maskinlæringsalgoritmer, er vi alltid ett skritt foran angriperne.
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Computer Protection
Kraftig, lagbasert og prisvinnende
sikkerhet for Windows- og
Mac-maskiner.

Freedome for Business
Beskytter mot ondsinnet programvare
og datatap på iOS- og Android-enheter.

Rull ut, administrer og monitorer alt fra
det samme skybaserte kontrollpanelet.

• Beskytter enheter mot ondsinnet
programvare og phishing

• Integrert administrasjon av mobile enheter

• AV-TEST Best Protection, 2010–2014 og 2016
• Inkluderer administrasjon av patcher for
Windows-maskiner

• Forebygger datatap via stjålne enheter og
Wi-Fi-snooping

• Integrert passordadministrasjon

• Bruker avanserte adferds- og heuristiske
analyser

• Inkluderer administrasjon av mobile enheter
• Støtter tredjeparts MDM

• Bruker kunstig intelligens og maskinlæring

Password Protection

Beskytt virksomhetskritisk kommunikasjon, samarbeid og datalagring.

• Minimerer gjenbruk og svake passord på
arbeidsplassen

• Avansert adferdsanalyser og
heuristiske analyser

• Lagrer og administrerer alle passord,
brukernavn og lignende trygt på samme sted

• Helintegrert administrasjon av patcher

• Alle passord krypteres og lagres lokalt

• Integrert administrasjon av patcher
• Ingen krav til servermaskinvare
• Klar for helintegrering av tredjeparts
administrasjonsverktøy

Server Security

Forebygger datainnbrudd og angrep
som skyldes svake passord eller passord
som brukes flere steder.

• Lager sterke og unike passord med et
enkelt klikk
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Administrasjonsportal

• Multi-plattform serversikkerhet

• Ytterligere komponenter for SharePoint
og Exchange

DU FINNER EN GRATIS
PRØVEVERSJON PÅ
www.f-secure.com/PSB

FÅ MER. GJØR MINDRE.

Bedre beskyttelse

Enkel konfigurasjon

Lavere kostnader

Markedets beste sikkerhetsløsning
for endepunkt. Ved å kombinere
endepunktsikkerheten i en enhetlig
pakke, får du bedre, bredere og mer
kostnadseffektiv beskyttelse.

Skybasert administrasjon, skalerbar
utrulling og automatisk fjerning av
gammel sikkerhetsprogramvare
gir problemfri utrulling. AVComparatives har sagt at vår
endepunktinstallasjon «er like enkel
som å installere iTunes».

Spar tid og penger med forenklet
sikkerhetsadministrasjon,
automatiske oppdateringer av
klient og database og automatisk
administrasjon av patcher.

«Vi hadde behov for en enhetlig og enkel
tilnærming til endepunktsikkerhet og
patchadministrasjon, og F-Secure var ikke
bare mest kostnadseffektivt, men ga oss
også den beste opplevelsen før vi signerte
kontrakten …»
Andrew Williams,
Infrastructure Engineer, Myers Group

«Det er bare å klikke og starte. Enkelt å
bruke, og ganske raskt å installere …»

«Vi er veldig fornøyde med
F-Secures PSB … den nettbaserte
administrasjonsportalen er super.
Jeg kan vise og administrere alt fra
samme sted.»

Mark Short,
Senior Technologist, Howarth Litchfield

Andrew Garton,
Systems Administrator, Spaldings UK
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TEKNISK OVERLEGEN
Ikke behov for servere
Du trenger ikke å investere i servermaskinvare, programvare
eller vedlikehold. Det eneste du trenger for å administrere
endepunktsikkerheten, er en nettleser.

Du trenger ikke IT-sikkerhetsekspertise
Utformet for å kunne brukes uten IT-sikkerhetsekspertise for
kostnadseffektiv administrasjon. Lar deg frigjøre sikkerhetseksperter
og administratorer slik at de kan fokusere på mer utfordrende og
verdifulle oppgaver.

Sømløs SIEM-/RMM-installasjon
Kan brukes sammen med et større økosystem for sikkerhet
administrert via en Security Information and Event Managementløsning (SIEM) eller Remote Monitoring and Management (RMM).

Overlegen beskyttelse
Som den eneste leverandøren av cybersikkerhet som har fått
utmerkelsen «Best Protection» fra AV-Test fem ganger siden 2011
kan du stole på at vi gir deg best mulig sikkerhet – både i dag og
i fremtiden.

Banebrytende teknologi
Basert på flere lag med banebrytende sikkerhetsteknologi,
inkludert heuristiske analyser, avansert maskinlæring og sanntids
trusselinformasjon.
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DEN BESTE ENDEPUNKTBESKYTTELSEN
Når det kommer til cybersikkerhet, er gjennomførte
resultater et tydelig tegn på suksess. Du trenger løsninger
fra en erfaren leverandør som du kan stole på kommer til å
beskytte bedriften din i mange år, ikke bare i dag.

F-Secure

F-Secure er den eneste leverandøren som har fått den
prestisjetunge utmerkelsen «Best Protection» fra AV-Test fem
ganger siden starten i 2011. Disse resultatene er din garanti for at
vi leverer best mulig sikkerhet – både i dag og i fremtiden.

Bitdefender
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Symantec

3

Kaspersky

1
1

Trend Micro
McAfee

Panda
Microsoft

«Å oppnå nesten 100 % beskyttelse i hver eneste sertifiseringstest
i 2016 er en stor bragd. Bragden har fortjent utmerkelsen Best
Protection 2016.»
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ESET
Sophos

0
0
0
0
0

Maik Morgenstern, CTO, AV-TEST
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OM F-SECURE
Ingen kjenner sikkerhet som F-Secure. I tre tiår har F-Secure skapt innovasjoner
innen cybersikkerhet og beskyttet titusenvis av bedrifter og mange millioner
mennesker. Med overlegen erfaring i endepunktbeskyttelse, deteksjon og
respons beskytter F-Secure både bedrifter og kunder mot alt fra avanserte angrep
og datainnbrudd til ransomware-infeksjoner. F-Secures sofistikerte teknologi
kombinerer kraften i maskinlæring med den menneskelige ekspertisen fra sine
verdenskjente sikkerhetslaboratorier i en enhetlig løsning som kalles Live Security.
F-Secures sikkerhetseksperter har deltatt i flere europeiske etterforskninger av
cyberkriminalitet enn noe annet firma på markedet, og produktene selges over hele
verden av over 200 bredbånds- og mobiloperatører og mange tusen forhandlere.
F-Secure ble grunnlagt i 1988 og er notert på NASDAQ OMX Helsinki Ltd.

www.f-secure.com
www.twitter.com/fsecure
www.facebook.com/f-secure

