Kaspersky®
Security for Microsoft
Office 365
Pokročilá komplexní ochrana před hrozbami pro komunikační a kooperační služby
sady Microsoft Office 365
Kaspersky Security for Microsoft Office 365 je volba číslo jedna, pokud jde o ochranu vaší podnikové
komunikace a kooperace orientované na cloud před známými i neznámými kybernetickými hrozbami.
Zatímco výchozí integrované bezpečnostní kontroly společnosti Microsoft poskytují pouze základní
úroveň zabezpečení, Kaspersky Security for Microsoft Office 365 se vypořádá se známými, neznámými a
pokročilými hrozbami.
Využívá pokročilou heuristiku, strojové učení a další technologie nové generace k ochraně podniků
orientovaných na cloud před ransomwarem, škodlivými přílohami, spamem, phishingem, podvody
realizovanými prostřednictvím firemních e-mailů (BEC) a neznámými hrozbami.

Kaspersky Security for
Microsoft Office 365:
• Je o 20 % účinnější než
vlastní integrovaná ochrana
společnosti Microsoft 1
• Vyznačuje se takřka
dokonalou (99,6 %) úrovní
detekce malwaru
Jedno řešení na ochranu:
• Exchange Online
• OneDrive
• SharePoint Online
• Teams

Konec phishingu a podvodů
prostřednictvím firemních e-mailů

Phishing je aktivita provozovaná za účelem proniknutí malwaru a ransomwaru do vaší
sítě. Ačkoliv pouze 4 % 2 uživatelů skutečně klikne na škodlivý odkaz, i to postačí, aby
se hrozby dostaly dovnitř. Kaspersky Security for Microsoft Office 365 využívá řadu
osvědčených metod, například SPF, DKIM a DMARC s progresivním antiphishingem a
hloubkovým učením pro odfiltrování hrozeb dříve, než může uživatel udělat chybu.

Rychlá prevence pokročilých hrozeb

Aplikace Office 365, například OneDrive, SharePoint Online a Teams, slouží uživatelům
jako důvěryhodný nástroj pro chatování a přenos souborů, což z nich činí velmi
atraktivní nosič pro rozšíření malwaru uvnitř podniku. A aby toho nebylo málo, nativní
bezpečnostní prvky fungují se zpožděním, které nelze předvídat. Antimalwarová
technologie Kaspersky kombinuje ochranu na bázi signatur s heuristickou a behaviorální
analýzou pro okamžitou detekci pokročilých hrozeb ve všech aplikacích, které vaši
uživatelé rádi používají, včetně Exchange Online, OneDrive, SharePoint Online a Teams.

Překonání bezpečnostních omezení

Víme, jak různorodé mohou scénáře podnikového zabezpečení být. Proto se Kaspersky
Security for Microsoft Office 365 neomezuje pouze na kontrolu příchozích zpráv.
Skenuje všechen příchozí, odchozí a interní tok pošty, a také soubory uložené na
firemních úložištích OneDrive, SharePoint Online a Teams s ohledem na výskyt hrozeb.
Pokud chcete spouštět bezpečnostní sken na vyžádání nebo kontrolovat konkrétní
skupiny uživatelů, umožní vám to.
Podobně jako Microsoft Office 365 je i Kaspersky Security for Microsoft Office 365
hostován v cloudu a spojí se okamžitě se stávající infrastrukturou Office 365 za využití
všech bezpečnostních omezení Office 365, například vícestupňového ověřování.
Zaručuje bezproblémovou integraci a nezpožďuje doručování e-mailů

 Virus bulletin. Produktový test: Kaspersky
Security for Microsoft Office 365
Zpráva Verizon Data Breach Investigation
Report 2018

1

2

Komplexní proces vyhledávání hrozeb
Kompletní ochrana pro sadu Microsoft
Office 365: Jakožto kompletní, plně
integrované řešení zabezpečení poskytuje
Kaspersky Security for Office 365
pokročilou detekci a prevenci hrozeb
pro efektivní antiphishing, antimalware,
antispam, odstraňování nežádoucích příloh
a ochranu pro služby Exchange Online,
OneDrive, SharePoint Online a Teams.
Zvýšení produktivity a snížení rizika
hrozeb: Díky hloubkové integraci se sadou
Microsoft Office 365 prostřednictvím
rozhraní API a využití zatížení platformy
Microsoft Azure nedochází ke zpoždění
a prodlevám, což zajišťuje nepřerušovaný
pracovní tok bez dopadu na produktivitu
uživatelů.

Rychlé a snadné zprovoznění: Zbavte
se nepříjemností spojených s časově
náročnými úkoly při konfiguraci díky
flexibilním a snadno konfigurovatelným
zásadám, které rychle začnou chránit vaše
agilní prostředí.
Lepší řízení, přesnost a efektivita:
Práce na více konzolích není efektivní.
Využíváme jednotnou správu pro
zabezpečení e-mailů, díky čemuž si
správce může zobrazit karanténu
Exchange Online Protection a zálohu
Kaspersky Security for Office 365
v jediném ovládacím panelu.

Již nikdy nepřijdete o žádný e-mail:
Protože žádná e-mailová zpráva nebude
odstraněna – je vždy na dobu 30 dnů
přesunuta do zálohy. Vždy tak budete
mít přístup ke všem svým e-mailům. Stačí
vyhledat a filtrovat poštu v záloze, když
chcete najít odstraněný e-mail a podle
potřeby jej obnovit.
Soulad s nařízením GDPR a
zabezpečením dat: Kaspersky respektuje
vaše soukromí a nikdy neuchovává e-maily
nebo soubory zákazníků. Všechny údaje
jsou zpracovávány v datovém centru
podle přání zákazníka a uloženy na straně
zákazníka v sadě Microsoft
Office 365.

Výkonné funkce

Snadná integrace
s Office 365

Vícevrstvá detekce
hrozeb

Zásady flexibilní
ochrany

Antimalwarová technologie Kaspersky
kombinuje ochranu na bázi signatur
s heuristickou a behaviorální analýzou
a cloudovými technologiemi na
ochranu před známými, neznámými
a pokročilými malwarovými
hrozbami v Exchange Online, OneDrive,
SharePoint Online a Teams.

Využívejte možnosti předkonfigurovaných
zásad pro rychlé zahájení vaší ochrany.
Pokud potřebujete další, nakonfigurujte
si vlastní flexibilní zásady pro vytvoření
různých úrovní ochrany pro různé
skupiny uživatelů.
Někteří zaměstnanci například pracují
s dokumenty sady Office obsahující makra,
zatímco jiní makra ve svých dokumentech
sady Office nepoužívají. Výsledek?
Flexibilní přístup k zabezpečení šitý na míru
vaší firmě.

Pokročilá validace
e-mailů

Skenování poštovní
schránky na vyžádání

Progresivní detekce
falešného obsahu a BEC

Kaspersky Security for Office 365 využívá
kombinaci e-mailové validace SPF (Sender
Policy Framework), DKIM (DomainKeys
Identifed Mail) a DMARC (Domain-based
Message Authentication, Reporting and
Conformance) na odhalování a prevenci
falešných e-mailů používaných při
phishingu e-mailů a spamu.

Skenování na vyžádání vám umožní
skenovat e-mailové zprávy a jiné
e-mailové objekty, které byly
registrovány v konkrétních poštovních
schránkách v konkrétním období. Tato
funkce eliminuje cílené e-mailové
hrozby, kterým mohly být vaše
e-mailové schránky vystaveny ještě
předtím, než byl aktivován Kaspersky
Security for Microsoft Office 365.

Využijte heuristickou kontrolu
spolu s progresivními metodami
antiphishingu a hloubkového učení
spojené s detekcí phishingu za účelem
minimalizace rizika falšování adres a
podvodů prostřednictvím firemního
e-mailu. Antiphishingová technologie
shromažďuje stovky charakteristik
z každé e-mailové zprávy, analyzuje je a
činí rozhodnutí o potenciálním výskytu
podezřelé aktivity.

Kaspersky Security for Office 365 se
integruje do sady Office 365 pomocí
rutin Graph API a Exchange Online
a dalších technologií schválených
společností Microsoft. Připojení
k firemním úložištím OneDrive,
Exchange Online a SharePoint Online je
stejně snadné jako udělení souhlasu
aplikaci Kaspersky pomocí OAuth 2.0

Vyzkoušejte zdarma na cloud.kaspersky.com
Novinky v oblasti kybernetických hrozeb:
www.securelist.com
Novinky v oblasti zabezpečení IT: business.kaspersky.com
Zabezpečení IT pro malé až střední podniky:
kaspersky.com/business
Zabezpečení IT pro firmy: kaspersky.com/enterprise

www.kaspersky.com
2020 AO Kaspersky Lab.
Registrované ochranné známky a servisní značky jsou
majetkem příslušných vlastníků.

Jsme prověření. Jsme nezávislí. Jsme transparentní.
Zavázali jsme se k budování bezpečnějšího světa,
ve kterém technologie zlepšují naše životy. Proto je
zabezpečujeme, aby všichni lidé všude na světě mohli
využívat nekonečné možnosti, které přinášejí. Pečujte o
kybernetickou bezpečnost pro bezpečnější zítřky.
Zjistěte více na stránce kaspersky.com/transparency

