
•  Ochrana proti malwaru
•  Podpora řešení 

Microsoft® ISA / 
Forefront® TMG

•  Podpora systému Linux
•  Ochrana e-mailového 

provozu POP3/SMTP 
(ISA/TMG)

•  Flexibilní skenování 
•  Vyrovnávání zatížení 
•  Škálovatelnost 
•  Odolnost proti poruchám
•  Úložiště záloh (TMG)
•  Intuitivní nástroje pro 

správu
•  Komplexní hlášení 

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ INFORMACE

VÝKONNÁ OCHRANA, ZKRACUJÍCÍ PROSTOJE A NARUŠENÍ 
Oceňovaný antimalwarový engine společnosti Kaspersky 
Labs brání nejnovějším známým a potenciálním malwarovým 
hrozbám v přístupu do místní sítě prostřednictvím škodlivých či 
nebezpečných programů. Přímým důsledkem je minimální narušení 
obchodní činnosti malwarovými hrozbami a snížení souvisejících 
nákladů.  

EFEKTIVITA VÝKONU DÍKY OPTIMALIZACI
Optimalizovaná, inteligentní technologie skenování a vyrovnávání 
zatížení snižují zatížení zdrojů a pomáhají zachovat cennou šířku 
pásma, aniž by se tím zkrátil výkon zabezpečení. 

PODPORA VÍCE PLATFOREM 
Díky podpoře nejnovějších platforem a serverů včetně serverů proxy 
přináší řešení Kaspersky Security for Internet Gateway vysokou 
hodnotu pro organizace vyznačující se velkými objemy síťového 
provozu v heterogenních prostředích. Podpora platformy Microsoft 
Forefront TMG sahá od ochrany firemní pošty až po ochranu webové 
brány.

PŘÍMOČARÁ SPRÁVA A HLÁŠENÍ
Jednoduché a uživatelsky přívětivé nástroje pro správu, flexibilní 
nastavení skenování a systémy hlášení stavu ochrany zajišťují, 
že spolu se svými správci můžete řídit zabezpečení snadno 
a efektivně.

 KASPERSKY SECURITY 
FOR INTERNET GATEWAY
První vrstva ochrany

Bezpečný přístup k internetu pro všechny zaměstnance v organizaci je jedním 
z ústředních pilířů jakékoli strategie zabezpečení firmy. Aplikace Kaspersky 
Security for Internet Gateway představuje špičkové řešení ochrany proti malwaru, 
které zajišťuje bezpečný nepřetržitý přístup k internetu pro všechny vaše 
zaměstnance.



OBSAŽENÉ APLIKACE:

•  Kaspersky Anti-Virus for Microsoft® ISA Server and 
Forefront® TMG Standard Edition,

•  Kaspersky Anti-Virus for Microsoft® ISA Server 
Enterprise Edition,

•  Kaspersky Anti-Virus for Proxy Server.

FUNKCE SPECIFICKÉ PRO SERVERY MICROSOFT FOREFRONT TMG A ISA:

•  Sledování stavu aplikací v reálném čase,

•  Skenování připojení sítí VPN,

•  Skenování provozu HTTPS v reálném čase (pouze 
servery TMG),

•  Ochrana e-mailového provozu (prostřednictvím 
protokolů POP3 a SMTP).

•  Úložiště záloh (pouze servery TMG).
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Způsob nákupu

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

FUNKCE

•  Nepřetržitá aktivní ochrana proti vznikajícím 
a známým malwarovým hrozbám.

•  Vynikající míra detekce malwaru v kombinaci 
s minimem falešně pozitivních nálezů. 

•  Optimalizovaná, inteligentní technologie skenování. 

•  Skenování provozu HTTP, HTTPS a FTP 
z publikovaných serverů v reálném čase.

•  Ochrana serveru Squid, nejpoužívanějšího serveru 
proxy systému Linux.

•  Pohodlné nástroje pro instalaci, správu 
a aktualizace.

•  Flexibilní skenovací nástroje a scénáře reakce na 
nález.

•  Vyrovnávání zatížení procesorů serveru.

•  Škálovatelnost a odolnost proti poruchám.

•  Komplexní hlášení o stavu ochrany sítě.


