نسخه ی  8از  Kaspersky Endpoint Securityکه به تازگی وارد بازار شذه است،اولین سنگ
بنای محصوالت  Endpoint Securityو مذیریتی این شرکت در  2سال اخیر می باشذ.
در حالی که محصوالت فعلی این شرکت تطابق پذیری شگفت انگیزی در تست های مستقل و در حفاظت
از تجارت و کسب و کار هزاران مشتری و شرکت های بزرگ در سراسر دنیا از خود نشان داده اند،
توسعه هایی در این محصول به منظور پیش برد جایگاه محصوالت شرکت کسپرسکی در بازار و
همچنین حرکت به سمت بازار کار بزرگتر به وجود آمده است.
در شرایطی که تجارت های کوچک ،بزرگ و حتی سازمانی با مشکل دسترسی به منابع محدود مواجه
هستند و با توجه به اینکه پیاده سازی و مدیریت سیاست های امنیتی برای برقراری احتیاج به امنیت کافی
دارند و پشتیبانی از افزایش تغییرپذیری ،مجازی سازی و تجارتی که در آن از فناوری ابری استفاده می
شود،چالش های قابل توجهی را در زمینه منابع محدود و فشرده برای ما به وجود می آورند ،راه حل
هایی که حفاظت جامع،موثر و آسان در زمینه مدیریت و کنترل ارائه می دهند فرصت فوق العاده ای
برای موفقیت در بازار به حساب می آیند.
نسخه ی جدید  Kaspersky Endpoint Securityمحافظت هوشمندانه،بالدرنگ و ترکیبی برای
سیستم عامل های ویندوزی به ارمغان آورده است.
این محصول کسپرسکی از طریق مجموعه ای هوشمند،جامع و شدیدا یکپارچه که مبتنی بر
،Signatureفناوری های پیشگیرانه و مبتنی بر فناوری ابری می باشد ،حفاظتی جامع و بالدرنگ به
منظور تضمین امنیت تجارت شما ارائه می دهد.
مجموعه ی بسیار قدرتمند از تنظیمات و قابلیت های مدیریتی که در محصول Endpoint Security
وجود دارد با کنترل کامل برنامه های کاربردی که در سراسر جهان استفاده می شود و عالوه بر آن
کنترل برنامه های تلفن همراه،محتوای سایت ها و سایر دستگاه ها،به شما این اطمینان را می دهد که در
مقابل تمامی این تهدیدات محافظت می شوید.
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عالوه بر این ،معماری محصوالت کسپرسکی به شکلی طراحی شده است که با عوامل ناخوانده مقابله
می کند و حداقل تاثیرات را بر روی سیستم شما دارد وهمچنین به شما در بهره وری از منابعتان کمک
می کند.از دیگر مزایای این محصول استفاده آسان از راه حل های مدیریتی و ارائه نظارت و کنترل
جامع حتی برای پیچیده ترین محیط های  ITمی باشد.
توسعه ی محصول  Endpoint Securityکسپرسکی برای سیستم عامل ویندوز و مرکز امنیت
کسپرسکی ،به طور خاص به منظور استفاده از فرصت های طالیی بازار طراحی شده است.
جنبه های خاصی از توسعه و ارتقا این محصول عبارتند از:
حفاظت پیشرفته -حفاظت چند الیه ای قابل اعتماد و بهینه شده در برابر تهدیدات نوین IT
 بهبود حفاظت در مقابل تروجان های مبتنی بر امضا
 بهبود حفاظت پیشگیرانه
 حفاظت مبتنی بر فناوری ابری(جدید)
ادغام با ابر(امنیت شبکه کسپرسکی) -یکپارچه سازی با  KSNبرای کسب تازه ترین اطالعات در
مورد دسته بندی و اعتبار نرم افزارها
کنترل برنامه ها و تهیه لیست سفید برای دستیابی به امنیت باال و حفاظت مؤثر از حمالت هدفمند
( APTجدید!).شامل:
 مدیریت محلی وایجاد قوانینی برای تهیه لیست سفیدی از نرم افزارهای قابل اعتماد در فناوری
ابری
 امتیاز بندی برنامه های کاربردی بر اساس میزان اعتبارشان
 نظارت بر آسیب پذیری
کنترل نقطه پایانی -حرکت به سمت تامین امنیت کامل پایگاه اطالعات نقطه پایانی،شامل:
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 نظارت بر نصب نرم افزارها(جدید!)
 کنترل وب(جدید!)
 کنترل پیشرفته دستگاه ها
قابلیت مدیریت،مقیاس پذیری و پشتیبانی از مجازی سازی.

 Endpoint Securityبه این منظور راه اندازی شده است که بتوانیم محصوالت کسپرسکی را به
عنوان یک انتخاب بسیار عالی برای حفاظت از نقطه پایانی در شرکت ها قرار دهیم.هدف این است که
به برخی کاستی های معمول که در محصوالت کنونی کسپرسکی وجود دارد پایان دهیم و تفاوت های
قابل توجهی در محافظت شدید در برابر بدافزارها و سهولت امکان مدیریت ،برای تقویت فروش
محصوالت این شرکت ،ارائه دهیم .این تفاوت ها محصول  Endpoint Securityاین شرکت را به
یک محصول قابل سرمایه گذاری در تحول بازار تبدیل خواهد کرد.
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