ZAŠČITA ZA
DELOVNE POSTAJE IN
PRENOSNIKE
Nezmotljiva zaznava zlonamernih programov brez upočasnitve vašega
računalnika
F-Secure Client Security omogoča napredno zaščito, Anti-Virus for Workstations pokriva osnovne potrebe po varnosti. Zaščita je na voljo za operacijske
sisteme Windows, vključno z Windows 7, in prav tako za različne Linux distribucije. Vsi programi ponujajo avtomatizirano zaščito pred spletnimi grožnjami, kot
so: virusi, vohunski programi, trojanci, črvi in grožnjami ki uporabljajo
tehnologijo rootkit-ov. Vse izdelke za delovne postaje je mogoče centralizirano
upravljati s pomočjo orodja F-Secure Policy manager.
Vedno posodobljena zaščita
Povezava samodejnih nadgradenj z laboratorijem F-Secure, ki je aktiven 24 ur na
dan, omogoča hiter odziv pred najnovejšimi grožnjami. Varnostni izdelki
delujejo transparentno, tako da uporabnikovi posegi niso potrebni.
CLIENT SECURITY
Lažji in enostavnejši kot kadar koli
Različica 9 prinaša občutna izboljšanja v učinkovitosti in porabi sistemskih
sredstev. Tako je Client Securty 9 hitrejši kot kadar koli doslej. Nov uporabniški
vmesnik je enostaven za uporabo, prav tako pa zmanjša količino potrebnega
dela administratorjev.
Nova zaščita brskanja
Nova funkcija zaščite brskanja uporabniku jasno pokaže varne spletne strani in
tudi takšne, ki se jih je bolje izogniti. Samodejno blokira zlonamerne spletne
strani, ki so narejene za krajo spletnih identitet.
Zaščita brskanja ustavi grožnje, ki so bile do zdaj neopažene ob prvem kontaktu.
Vsebuje 3 nivoje zaščite:
1.) Ocenjevanje po ugledu spletne strani in blokiranje zlonamernih strani.
2.) Unikatni »Exploit Shield« ščiti pred spletnimi exploit-i, ki lahko uporabljajo
varnostne luknje v brskalnikih ali dodatkih, in tako s prenašanjem okužijo
delovne postaje celo brez kakršnega koli dejanja uporabnika.
3.) DeepGuard ščiti pred napadi na brskalnik in tako prepreči krajo bančnih
gesel in drugih zaupnih podatkov.
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Glavne značilnosti
Samodejna zaščita
Zaščita pred neznanimi grožnjami s
tehnologijo DeepGuard
Oddaljeno upravljani pregledovalnik
rootkit-ov BlackLight
Zaščita brskanja
Pregledovanje elektronske pošte in
spletnega prometa
Požarni zid s preprečevanjem vdorov
Nadzor programov
Samodejno posodobljena tehnologija
pregledovanja z uravnavanjem obremenitve
Centraliziran nadzor

Hitrejši v vsakem pogledu
Varnostno omrežje F-Secure uporablja tehnologijo računalništva v oblaku, skupaj
z zaščito brskanja in funkcijami tehnologije DeepGuard. DeepGuard je NHIPS
tehnologija (Network Host-based Intrusion Prevention System), ki omogoča
zaščito pred najnovejšimi grožnjami. Omrežje omogoča boljšo zaznavo in hitrejši
odziv na grožnje, prav tako pa izboljšano učinkovitost delovanja.
Najsodobnejši osebni požarni zid
Vključen požarni zid predstavlja robusten nadzor in ﬁltriranje spletnega prometa
in prometa znotraj lokalnega omrežja. Prav tako delovne postaje skrije pred
hekerji in spletnimi črvi, saj preprečuje neavtoriziran dostop do delovnih postaj
prek omrežja. Administratorji lahko s pomočjo centraliziranega nadzora
programov, omogočijo ali preprečijo dostop programom v splet.
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ANTI-VIRUS FOR WORKSTATIONS
Anti-Virus je zmogljiva rešitev za zaščito pred virusi, vohunskimi programi in
rootkit-i (BlackLight) za podjetja z osnovnimi zahtevami. Vključuje tehnologijo
DeepGuard, ki predstavlja učinkovito zaščito pred najnovejšimi grožnjami.
Rešitev porabi manj sistemskih resursov in jo je mogoče namestiti, nastaviti in
upravljati centralizirano. Prav tako ima prenovljen uporabniški vmesnik, ki je
enostavnejši za uporabo. Če potrebujete popolno zaščito vključno s pregledovanjem elektronske pošte, požarnim zidom in zaščito brskanja, je za vas
primernejša rešitev Client Security.
LINUX CLIENT SECURITY
Linux Security zagotavlja učinkovito zaščito pred zlonamernimi programi in vdori
za Linux delovne postaje. Rešitev vsebuje zanesljivo zaščito pred virusi; z uporabo
funkcionalnosti HIPS pa ščiti tudi pred najnovejšimi grožnjami, spremembami
sistema in rootkit-i. Osebni požarni zid preprečuje vsiljivcem vstop v delovno
postajo. Rešitev je enostavno namestiti v različna okolja, prav tako jo je mogoče
centralizirano upravljati prek spletnega portala. Omogoča, da so učinkoviti
varnostni pravilniki uveljavljeni na vseh nivojih omrežja.
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Podprti sistemi
Najnovejši seznam podprtih sistemov si oglejte na:
www.f-secure.com/webclub
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