Protecție pentru staţii de lucru/smartphone-uri/servere de fişiere/servere de e-mail/ Internet
gateway

Kaspersky Total Space Security furnizează protecţie integrată pentru reţeaua unei companii
indiferent de dimensiune sau complexitate, împotriva tuturor tipurilor de ameninţări informatice.
Kaspersky® Total Space Security exercită control asupra tuturor fluxurilor de date de intrare si ieşire
- incluzând e-mail, traficul web şi toate interacţiunile din reţea. Produsul include componente pentru
protecţia staţiilor de lucru şi a smartphone-urilor, asigurând utilizatorilor accesul rapid şi sigur la
resursele informaţionale ale companiei şi la Internet, precum şi comunicarea sigură prin intermediul
e-mailului.

Caracteristici produs :
• Protecţie integrată împotriva programelor malware, spyware, atacurilor hackerilor şi mesajelor de
tip spam la toate nivelele reţelei unei companii - de la staţii de lucru la Internet Gateway
• Utilizare optimă a resurselor prin intermediul noului motor antivirus
• Protecţie proactivă îmbunătăţită pentru staţiile de lucru şi serverele de fişiere împotriva celor mai
noi programe periculoase
• Scanare instantanee a e-mailurilor şi a traficului Internet
• Paravan de protecţie personal în orice tip de reţea, inclusiv WiFi
• Protecţie locală împotriva mesajelor spam şi a atacurilor de tip phishing
• Protecţie anti-furt pentru smartphone-uri
• Protecţie pentru serverele de fişiere care folosesc Windows, Linux şi Novell NetWare
• Protecţie completă pentru serverele terminal şi cluster
• Echilibrare a sarcinilor între procesoarele serverului
• Protecţie antivirus pentru serverele de e-mail Sendmail, Qmail, Postfix şi Exim
• Scanare a mesajelor, bazelor de date şi a altor obiecte de pe serverele Lotus Notes/Domino
• Scanare a tuturor mesajelor de pe serverele Microsoft Exchange, inclusiv a fişierelor publice
• Blocare a corespondenţei în masă şi a epidemiilor de malware
• Protecţie centralizată împotriva mesajelor de tip spam
• Scanare în timp real a traficului web (HTTP/FTP)
• Protejează serverul Microsoft ISA (inclusiv matricea serverului)
• Compatibil cu aplicaţiile serverului proxy
• Compatibil complet cu sistemele 64-biţi

• Instalare, administrare şi actualizare centralizate
• Scalabilitate
• Interfaţă care afişează în timp real nivelul de protecţie antivirus al reţelei
• Control al dispozitivelor pentru a administra utilizarea de către angajaţi a dispozitivelor detaşabile
• Politici de securitate dedicate pentru utilizatorii aflaţi la distanţă
• Compatibil cu tehnologiile de control al accesului la reţea (Cisco® NAC şi Microsoft® NAP)
• Rapoarte complete privind nivelul protecţiei reţelei

