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Efektivita a rozšířené zabezpečení IT
Ve snaze zabezpečit svá data a podporovat komunity svých uživatelů čelí správci
IT mnoha náročným výzvám. Každá úloha bohužel vyžaduje odlišnou aplikaci
či nástroj, každý od jiného dodavatele. Profesionálové v oblasti IT nám říkají,
že jednou z největších výzev je práce s nástroji, které nikdy nebyly určeny pro
vzájemnou spolupráci. Kde jsou nesourodé nástroje IT, tam vzniká komplikované
prostředí – a to je nepřítelem bezpečnosti.
Představujeme vám řešení Kaspersky Systems Management. Toto řešení nabízí
rozsáhlou sadu výkonných nástrojů IT pro produktivitu v prostředích Windows,
všechny napsané ve stejném kódu a spravované z jedné konzole. Výsledná
platforma poskytuje jednoduchost a automatizaci, jakou chcete, a zabezpečení
a správu, jakou potřebujete.
• Nasazování operačních
systémů
• Vzdálená instalace,
distribuce softwaru
a řešení problémů
• Automatická detekce
a stanovování priority
zranitelných míst
• Automatizovaná správa
oprav a distribuce
aktualizací
• Řízení přístupu k síti
(NAC)
• Inventáře hardwaru
a softwaru
• Vzdálená správa
prostřednictvím jediné
konzole – Kaspersky
Security Center

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ INFORMACE
ROZŠÍŘENÉ ZABEZPEČENÍ
Načasované a automatizované zjišťování a stanovování priority zranitelných
míst v operačním systému a softwaru, spolu s rychlou a automatizovanou
distribucí oprav a aktualizací, podle potřeby zvyšují vaše zabezpečení a zároveň
snižují administrativní zátěž.
EFEKTIVNÍ PRÁCE
Správci mohou vzdáleně distribuovat a instalovat aktualizace, opravy
a aplikace. Vzdálené odstraňování problémů znamená, že správce neztrácí čas
na telefonu nebo přesunem do jiné kanceláře. Pracovní zátěž pomáhá snižovat
rovněž centralizované a automatizované nasazování operačních systémů, které
eliminuje zdvojení práce při nastavování jednotlivých uživatelů.
KOMPLETNÍ PŘEHLED PŘI SPRÁVĚ
Díky úplnému přehledu o síti z jediné konzole ví správci o všech aplikacích
a zařízeních, včetně zařízení hostů, která se do sítě připojí. Tento přehled
pomáhá při centralizované správě přístupu uživatelů a zařízení k firemním
datům a softwarovým aplikacím v souladu se zásadami IT.
CENTRÁLNÍ SPRÁVA
Tyto a další funkce jsou součástí aplikace Kaspersky Systems Management a ke
všem společně se přistupuje prostřednictvím konzole pro správu Kaspersky
Security Center. Protože všechno funguje společně, místo toho, aby každý nástroj
vyžadoval vlastní konzoli, je zadávání příkazů konzistentní a intuitivní a nevyžaduje
žádné dodatečné zaškolení.

FUNKCE
NASAZENÍ OPERAČNÍHO SYSTÉMU A APLIKACÍ
Snadná tvorba, ukládání, klonování a nasazování
bitových kopií systému z centrálního umístění. Zajišťuje,
že se systémy předávají uživateli bez problémů
a s optimálním nastavením zabezpečení včetně nasazení
po pracovní době prostřednictvím služby Wake-On-LAN.
Tento nástroj se dobře hodí pro migraci operačních
systémů.

VYHODNOCOVÁNÍ ZRANITELNÝCH MÍST A SPRÁVA OPRAV
Skenování hardwaru a softwaru jediným kliknutím
porovnává výsledky mezi různými databázemi zranitelných
míst, automaticky stanovuje jejich prioritu a definuje
místa, která vyžadují okamžitou pozornost a která lze
odložit po pracovní době. Opravy a aktualizace je poté
možné na tomto základě automaticky nasazovat – buď na
vyžádání, nebo v režimu plánování.

DISTRIBUCE SOFTWARU
Software lze nasazovat vzdáleně a aktualizovat z jedné
konzole. Automaticky lze instalovat a aktualizovat přes
100 nejoblíbenějších aplikací (zjištěných pomocí platformy
Kaspersky Security Network). Navíc díky možnosti provádět
tyto činnosti i po pracovní době se proces distribuce dále
zjednodušuje. Plně podporováno je vzdálené odstraňování
problémů v libovolném klientském systému z jediné
konzole. Pomocí technologie Multicast lze pracovní stanice
na pobočkách společnosti přiřazovat jako centrální agenty
pro místní distribuci aktualizací, což zajišťuje rychlejší
instalace softwaru méně náročné na šířku pásma.

ŘÍZENÍ PŘÍSTUPU K SÍTI (NAC)
Funkce NAC usnadňuje a zpřehledňuje řízení přístupu
hostů. Nová zařízení v síti se automaticky rozpoznají
a zkontrolují pomocí inventáře hardwaru a zásad
zabezpečení IT. Podezřelým zařízením lze přístup k síti
odepřít, kdežto zařízení hostů lze přesměrovat na
přihlašovací portál a udělit jim přístup k internetu.

INVENTÁŘE HARDWARU A SOFTWARU
Počítače, pevné disky i vyměnitelná zařízení se automaticky
zjišťují a zařazují do inventáře. Zavedení libovolného nového
zařízení aktivuje upozornění správci, který může sledovat
stav a využití hardwaru v síti. Inventář softwaru rovněž
přesně sleduje, jaký software se v kterémkoliv okamžiku
používá. Tento inventář lze nasadit ve spojení s nástroji
pro správu koncových bodů společnosti Kaspersky Lab
a blokovat nebo omezovat použití specifických softwarových
aplikací.

CENTRALIZOVANÁ SPRÁVA
Nástroje Kaspersky Systems Management tvoří
součást jednotné integrované platformy zabezpečení,
poskytující komplexní schopnosti zabezpečení a správy
IT prostřednictvím jedné konzole pro správu – Kaspersky
Security Center. Aplikace Kaspersky Security Center
podporuje správu zabezpečení systémů pro stolní
počítače i mobilní a virtuální koncové body napříč firemní
sítí pomocí jediného rozhraní, čímž se eliminuje složitost
a posiluje vaše zabezpečení.

POSKYTOVÁNÍ A SPRÁVA LICENCÍ
Přehled o počtu uživatelů aplikace v kterémkoliv okamžiku
pomáhá optimalizovat náklady na licence a sledovat, kde
náklady uživatelům neodpovídají.

Způsob nákupu
Aplikace Kaspersky Systems Management je
součástí konzole Kaspersky Security Center
a je povolena v těchto aplikacích:
• Kaspersky Endpoint Security for Business –
Advanced,
• Kaspersky Total Security for Business.
Aplikaci Kaspersky Systems Management lze
také zakoupit samostatně jako cílené řešení.
O podrobnosti a ceny požádejte svého prodejce.

NA VŠECH PLATFORMÁCH NEJSOU K DISPOZICI VŠECHNY
FUNKCE.
Podrobnosti najdete na adrese www.kaspersky.com
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