
Přímočará 
ochrana pro vaše 
podnikání – ať už 
směřujete kamkoli

Další informace na
cloud.kaspersky.com

Ochraňte jakékoli zařízení
• Pracovní stanice se systémem Windows 

a Mac
• Souborové servery se systémem 

Windows
• Smartphony a tablety se systémem iOS 

a Android
• Zabezpečte komunikaci a spolupráci 

v rámci Microsoft Office 365

Osvoboďte se od zátěže 
související s on-premise 
technologiemi
• Hostované řešení
• Správa z webového prohlížeče
• Vždy k dispozici na  

cloud.kaspersky.com

Užívejte si výhod cloudu
• Rychlejší zajištění ochrany
• Žádná investice kapitálu
• Už žádné „pátky se záplatami“
• Uvolněte své zdroje
• Pay as you grow
• Podpora outsourcingu

http://cloud.kaspersky.com


Náš přístup založený na cloudu umožňuje vašim uživatelům bezpečně 
pracovat na jakémkoli zařízení a bezpečně spolupracovat online, doma nebo 
v práci, ze vzdálených pracovišť nebo z terénu.  A naše konzole na bázi cloudu 
umožňuje spravování zabezpečení odkudkoli a kdykoli. 

Řešení Kaspersky Endpoint Security Cloud podporuje bezpečné zavedení 
cloudu, s odhalením stínového IT a ochranou pro MS Office 365.  Začít 
můžete jednoduše a rychle, aniž byste museli nastavovat server nebo 
konfigurovat bezpečnostní politiky, a vaši uživatelé budou chráněni ihned, 
jakmile se připojí k internetu. Kromě vyšší úrovně zabezpečení s řešením 
Kaspersky Endpoint Security Cloud také strávíte méně času správou 
bezpečnosti IT, takže se můžete nadále soustředit na pracovní úkoly 
s vysokou prioritou.

Jedno řešení zabezpečení pro všechny 
vaše potřeby v oblasti bezpečnosti IT
Vše, co potřebujete pro ochranu stolních počítačů se systémem Windows 
a souborových serverů, zařízení se systémem Mac, mobilních zařízení se 
systémem iOS a Android a dokonce Microsoft Office 365. 
Je snadné zaregistrovat se k účtu Kaspersky Endpoint Security Cloud 
a vzdáleně nasadit agenty pro koncové body, namísto svazování 
se pořizováním hardwaru a softwaru. Užívejte si okamžité ochrany 
s předdefinovanými zásadami vyvinutými našimi odborníky na zabezpečení 
a automatické prevence hrozeb a snížení škodlivé aktivity pro reakci bez 
námahy a celkovou úsporu času.

Buďte kdekoli a chraňte se kdekoli
Nezáleží na tom, kde se dnes fyzicky nachází vaše pracoviště a kde se 
nacházejí vaši uživatelé během výkonu svých pracovních povinností – 
ochraňte je všechny pomocí konzole na bázi cloudu. Zabezpečte pracoviště 
v geograficky vzdálených lokalitách i zaměstnance pracující doma či v terénu, 
u stolu nebo na cestách bez ohledu na to, na jakém zařízení pracují. Povolte 
vzdálené šifrování, abyste zajistili zabezpečení podnikových dat, dokonce 
i v případě ztráty nebo odcizení zařízení. Bohatá škála funkcí správy zařízení 
pomáhá zajistit, aby byla mobilní zařízení mimo váš dohled stále zabezpečená 
a pod vaší kontrolou.

Mobilní zabezpečení 
a správa pro dvě zařízení 
u každé uživatelské licence

• Antivirová ochrana chrání před 
hrozbami, viry a dalšími škodlivými 
aplikacemi v reálném čase.

• Webová ochrana blokuje přístup 
k phishingovým a škodlivým webovým 
stránkám a monitoruje přístup 
k ostatním webovým stránkám.

• Ochrana heslem zabezpečuje přístup 
k zařízení pomocí hesla pro odemknutí 
obrazovky, přičemž podporuje funkce 
Face ID a Touch ID.

• Kontrolní mechanismy aplikací 
a funkcí omezují nevhodné použití 
aplikací podnikových politik a funkcí 
mobilních zařízení.

• Ochrana proti odcizení umožňuje 
vzdáleně lokalizovat nebo uzamknout 
zařízení, aktivovat zvukový alarm 
nebo vymazat data ze ztraceného 
nebo odcizeného zařízení.

• Rozsáhlé možnosti pro sledovaná 
zařízení poskytují firmám lepší 
kontrolu nad jejich zařízeními se 
systémem iOS.

Řešení Kaspersky Endpoint Security Cloud poskytuje jedno řešení veškerých potřeb 
zabezpečení IT ve vaší organizaci. Můžete zajistit hladké fungování podniku, zatímco 
Kaspersky bude blokovat ransomware, bezsouborové útoky, zero day útoky a další hrozby.

Sign up at
cloud.kaspersky.com

Add devices
to protect

Manage weekly for
15 mins (approx.)

Zaregistrujte se na 
cloud.kaspersky.com

Přidejte zařízení, 
která chcete chránit

Spravujete každý  
týden (cca) 15 minut

https://cloud.kaspersky.com/


1  řešení Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus zahrnuje Kaspersky Security pro Microsoft Office 365

Cloud Discovery

Snižte počet neřízených cloudových 
služeb IT ve firemní síti, jako jsou:

• Sdílení souborů
• Webový e-mail
• Sociální sítě
• Messengery
• A mnoho dalšího

Převezměte kontrolu nad cloudem
Můžete si být jisti, že vaši uživatelé budou rychlostí blesku v práci vytvářet 
‚stínové IT‘ – budou chatovat na platformách pro rychlé zasílání zpráv, sdílet 
soubory na osobních cloudových úložištích, posílat e-maily z osobních účtů 
a mrhat čas na sociálních sítích. Poznejte své stínové IT a mějte pod kontrolou 
svou infrastrukturu, omezte cloudové služby bez sankcí nebo určité uživatelé 
ve vaší síti a zamezte narušení dat. Zároveň umožněte bezpečnou spolupráci 
a komunikaci v rámci Microsoft Office 365 – ochrana všech hlavních aplikací 
je již zahrnuta1 v řešení Kaspersky Endpoint Security Cloud. 

Objevujte a kontrolujte stínové IT

Webové rozhraní vytvořené na míru vytíženým správcům IT



Novinky z oblasti počítačových hrozeb: securelist.com
Novinky v oblasti zabezpečení IT: business.kaspersky.com
Zabezpečení IT pro malé až střední podniky:  
kaspersky.com/business
Zabezpečení IT pro velké podniky: 
kaspersky.com/enterprise

kaspersky.com

© 2020 AO Kaspersky Lab. Registrované ochranné známky 
a značky služby jsou vlastnictvím  jejich příslušných vlastníků.

Kaspersky 
Endpoint Security 

Cloud 

Kaspersky 
Endpoint Security 

Cloud Plus 

Omezená sada funkcí.

Ochrana před souborovými, 
webovými a e-mailovými 
hrozbami

+ +

Brána firewall + +

Network Attack Blocker + +
Prevence ransomwaru 
a zneužití + +

Prověřování zranitelnosti + +

Ochrana mobilních zařízení + +

Cloud Discovery + +
Omezená sada funkcí.

Blokování v cloudu - +
Ochrana pro Microsoft 
Office 365 - +

Správa webu - +

Správa zařízení - +

Správa šifrování - +

Patch management - +

Dvě cenové 
varianty: 
vyberte si dle 
vlastních potřeb

Získejte ZDARMA 30denní zkušební verzi na webu  
cloud.kaspersky.com

Pokud se rozhodnete ponechat si řešení Kaspersky Endpoint 
Security Cloud, stačí zaplatit za licenci a vše už budete 
mít nastaveno – nebude nutné znovu nasadit software 
koncového bodu.

http://securelist.com
http://business.kaspersky.com
http://kaspersky.com/business
http://kaspersky.com/enterprise
http://www.kaspersky.com 
http://www.kaspersky.com 
http://cloud.kaspersky.com

