PROTECTION SERVICE
FOR BUSINESS
Varnostna rešitev za majhna in srednje velika
podjetja
Izzivi IT varnosti
Sodobno podjetje je v veliki meri odvisno od računalnikov. Hkrati kriminalne
organizacije ustvarjajo nove načine uporabe interneta za nelegalne aktivnosti.
Kljub tem dejstvom, veliko malih in srednje velikih podjetij nima ustrezne zaščite
lastnega poslovnega okolja.

Storitev
Varnost kot storitev je pametna izbira. Tako se lahko posvetite poslovanju brez
skrbi o varnosti, nastavitvah in nadgradnjami programske opreme. Prepustite
varnost profesionalcem in prihranite čas in denar.

Popolna zaščita brez upočasnjevanja vaših računalnikov
F-Secure Protection Service for Business poskrbi, da grožnje interneta ne vplivajo
na vaše poslovanje: vaša elektronska pošta deluje, vse elektronske rešitve se
izvajajo brez motenj in vsi vaši zaupni podatki so varni. Na kratko, vaš posel gladko
teče. Potrebne niso nobene investicije v strojno ali programsko opremo za
upravljanje varnosti. F-Secure vzdržuje celotno storitev, vaš ponudnik varnostnih
rešitev spremlja in upravlja z varnostjo vaših računalnikov, kar pomeni direkten
prihranek.
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Prednosti
Strokovnjaki upravljajo z varnostnimi
rešitvami vašega podjetja, medtem
ko se lahko vi osredotočite na
poslovanje.
Vaše delovne postaje, prenosniki,
podatkovni strežniki in MS Exchange
strežniki so zaščiteni brez dodatnih
stroškov s strojno opremo.
Vedno posodobljeno zaščito
omogočajo samodejne posodobitve
in nadgradnje programske opreme.
Rešitev vključuje vse kar potrebujete: zaščito pred virusi in vohunskimi programi, nadzor neželene
pošte, preprečevanje vdorov,
nadzor programov in požarni zid.
Večkrat nagrajene rešitve, F-Secure
DeepGuard in F-Secure Blacklight,
zagotavljajo najboljšo možno zaščito
pred grožnjami in skritimi
zlonamernimi programi (rootkiti), ki
jih običajne antivirusne rešitve ne
zaznajo.
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Rešitev ščiti namizne in prenosne računalnike, datotečne strežnike ter tudi
Microsoft Exchange strežnike. Avtomatizirane funkcije, kot so posodobitve virusnih
baz in programske opreme zagotavljajo vedno posodobljeno zaščito, kjer koli se
nahajate. Rešitev PSB je sestavljena iz treh različnih izdelkov.
F-Secure
Client Security

F-Secure PSB Workstation Security
Vsestranska zaščita za namizne in prenosne računalnike:
Zaščita pred virusi in vohunskimi programi, zaščita pred vdori, nadzor
programov, proaktivna zaščita (F-Secure DeepGuard) in zaznava
rootkit-ov (F-Secure Blacklight)
Nadzor neželene pošte
Lokalne nastavitve programa (če je omogočeno na portalu)
Novice o varnosti
Samodejne posodobitve opisov virusov
Samodejne nadgradnje programske opreme
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F-Secure PSB Server Security
Celovita zaščita za podatkovne strežnike:
Zaščita pred virusi in vohunskimi programi, nadzor sistema in zaznava
rootkit-ov
Lokalne nastavitve programa (če je omogočeno na portalu)
Samodejne posodobitve opisov virusov
Samodejne nadgradnje programske opreme
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F-Secure PSB E-mail and Server Security
Celovita zaščita za majhna in srednje velika podjetja:
PSB Server Security, Anti-Virus for Microsoft Exchange and Spam
Control for Microsoft Exchange
Lokalni spletni vmesnik za Exchange komponente
Samodejne posodobitve
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PSB Mobile Security
Izdelek je na voljo za Android, Symbian, Blackberry in Windows Mobile platforme.
Zalema zaščito pred virusi, vohunskimi programi in krajo, požarni zid in zaščito
brskanja, z nekaj razlikami med operacijskimi sistemi.

Award-winning technology
Best Protection 2011, AV-TEST
F-Secure Client Security
F-Secure Protection Service for Business is based on the same
excellent technology as F-Secure Client Security

Podprti sistemi
Seznam podprtih sistemov najdete na:
www.f-secure.com/webclub

Jeziki
F-Secure PSB Workstation Security in
F-Secure PSB Portal
4MPWFOÜĪJOB, English, Čeština, Dansk, Deutsch,
Eesti keel, Español, Español (Latin America),
Français, Français (Canada), Italiano, Magyar,
Nederlands, Norsk, Polski, Português,
Português (Brasil), Român, Slovenščina,
Suomi, Svenska, Türkçe, Ɋɭɫɫɤɢɣɹɡɵɤ, (ȜȜȘȞȚțȐ,
,

,

,

.

F-Secure PSB Server Security
4MPWFOÜĪJOB, English, Deutsch, Español, Français,
Italiano,

F-Secure PSB E-mail in Server Security
English, Deutsch, Español, Français, Italiano,

PSB Software Updater
PSB Software Updater zagotavlja, da so opeacijski sistem in ostale uporabniške
aplikacije v vašem podjetju vedno posodobljene. Ponuja vpogled v stanje varnosti in
zmanjša tveganja z neposodobljenimi programi. Proaktivno pregleduje računalnike
in išče manjkajoče posodobitve operacijskega sistema in ostalih programov.
Posodobiti jih je mogoče ročno, samodejno, ali po urniku.

Upravljajte z varnostjo sami – Protection Service
for Business, Standard
Če vam bolj ustreza lastno upravljanje z varnostnimi rešitvami, izberite PSB Standard
z enostavnim spletnim portalom za nadzor, ki je dosegljiv od kjer koli in kadar koli.
Vsi varnostni izdelki so identični tistim v Advanced različici.
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