
•  Oceňovaná ochrana 
proti malwaru

•  Zabezpečení na bázi 
cloudu – Kaspersky 
Security Network

•  Skenování souborů při 
přístupu v reálném čase

•  Ochrana proti phishingu 
•  Filtrování formátů 

souborů
•  Filtrování obsahu podle 

klíčových slov
•  Záloha a úložiště
•  Integrace služby Active 

Directory
•  Centralizovaná správa
•  Intuitivní řídicí panel pro 

správu

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ INFORMACE

PRVOTŘÍDNÍ OCHRANA PROTI MALWARU
Aplikace Kaspersky Security for Collaboration, vybavená nejnovějším 
oceňovaným antimalwarovým enginem společnosti Kaspersky, zjišťuje 
a eliminuje malwarové hrozby. Výkonná ochrana proti vznikajícímu 
a neznámému malwaru je poskytována prostřednictvím sítě Kaspersky 
Security Network na bázi cloudu, spolu s technologií ochrany proti 
phishingu chránící sdílená data před webovými hrozbami.  

KOMPLETNÍ ZABEZPEČENÍ PLATFORMY
Využíváte-li server Microsoft SharePoint Server, víte, že řešení 
ochrany koncových bodů jsou nevyhovující, jelikož spravovaný 
obsah se ukládá do databáze SQL. Z tohoto důvodu byla navržena 
aplikace Kaspersky Security for Collaboration, zabezpečující farmu 
SharePoint a všechny její uživatele. 

SPRÁVA OBSAHU A ÚLOŽIŠTĚ
Funkce filtrování obsahu a souborů pomáhají při vynucování 
vašich komunikačních zásad a standardů, identifikaci a blokování 
nevhodného obsahu a zabraňují nehospodárnému ukládání 
nevhodných souborů a formátů souboru.

JEDNODUCHÁ SPRÁVA
Zabezpečení celé serverové farmy lze spravovat centrálně z jediného 
přehledného řídicího panelu. Administrativa je rychlá a přímočará, 
bez nutnosti žádného speciálního zaškolování.

 KASPERSKY SECURITY
FOR COLLABORATION
Ochrana a správa pro platformy 
spolupráce včetně farem SharePoint

Bez vhodné technologie zabezpečení může malware ovládnout vaši platformu 
pro spolupráci a poté rychle prostoupit celou vaši organizaci. Aplikace 
Kaspersky Security for Collaboration poskytuje prvotřídní ochranu platformy 
v reálném čase, kdy pomáhá vynutit interní zásady komunikace a ukládání, aby 
uživatelé mohli klidně spolupracovat. 



FUNKCE

•  Výkonná ochrana proti malwaru. Bezpečnostní 
skenování při přístupu a na pozadí využívá 
informace o nových a vznikajících hrozbách 
v reálném čase ze sítě Kaspersky Security Network 
na bázi cloudu. 

•  Ochrana proti phishingu. Ve webovém obsahu 
jsou vyhledávány phishingové odkazy a uživatelská 
data jsou tak chráněna před odcizením.

•  Filtrování souborů. Analyzuje skutečné 
formáty souborů bez ohledu na příponu a brání 
nehospodárnému zneužívání místa v úložišti 
blokováním ukládání předem stanovených typů 
souborů (např. hudby, videa či spustitelných souborů)

•  Filtrování obsahu. Analýza podle klíčových slov 
(přednastavených nebo uživatelsky vytvořených) 
zabraňuje ukládání souborů s nevhodným obsahem. 
Standardní slovníky pokrývají 4 oblasti – sprostá 
slova, zbraně, narkotika a pornografii. Další slovníky 
lze vytvořit podle potřeby.

•  Zálohování a ukládání dat před čištěním nebo 
odstraněním.

•  Integrace se službou Active Directory 
zjednodušující ověřování uživatelů a provádění 
nastavení. 

•  Centralizovaná správa. Globální nastavení lze 
pro všechny chráněné servery konfigurovat pomocí 
jediného řídicího panelu.

•  Jednoduchá správa. Přehledný, snadno 
pochopitelný řídicí panel poskytuje běžně 
používané scénáře a přístup k aktuálnímu stavu 
produktu, verzi databáze a stavu licence pro 
všechny chráněné servery v reálném čase.

OPERAČNÍ SYSTÉM: 

MICROSOFT ® WINDOWS SERVER®:
•  2003 x32/x64 s nejnovější aktualizací Service Pack,
•  2003 R2 x32/x64 s nejnovější aktualizací Service Pack,
•  2008 x32/x64 s nejnovější aktualizací Service Pack,
•  2008 R2 s nejnovější aktualizací Service Pack,
•  2012 s nejnovější aktualizací Service Pack.

SHAREPOINT SERVER: 
•  Microsoft® SharePoint® Server 2007 x32/x64 

s nejnovější aktualizací Service Pack,
•  Microsoft® SharePoint® Server 2010 s nejnovější 

aktualizací Service Pack,
•  Microsoft® SharePoint® Server 2013 s nejnovější 

aktualizací Service Pack.
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Způsob nákupu

Aplikaci Kaspersky Security for Collaboration lze 
zakoupit jako součást řešení Kaspersky Total Security 
for Business nebo jako samostatné cílené řešení. Při 
výběru nejvhodnějšího produktu vám pomůže prodejce 
společnosti Kaspersky.


