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U kunt op het 2tCloud platform kiezen uit een aantal Kaspersky security producten. Welke
dit zijn en hoe ze uw klant beveiligen, leest u hieronder.

Kaspersky Security for Virtualization
Nu steeds meer bedrijven profiteren van de voordelen van software-gedefinieerde datacenters,
is de behoefte aan uitstekende bescherming zonder in te boeten op productiviteit nog nooit zo
groot geweest.

Dit is precies wat Kaspersky Security for Virtualization levert: uitstekende meerlaagse,
gedetailleerde en krachtige bescherming voor VDI en virtuele servers en omgevingen, verbeterd
door nauwe integratie met de populairste virtualisatieplatforms en -technologieën, zoals VMware
vSphere met NSX, Microsoft Hyper-V, Citrix XenServer en KVM, evenals VMware Horizon en Citrix
XenDesktop.

Kaspersky Endpoint Security Cloud
Met Kaspersky Endpoint Security Cloud, dat speciaal is ontwikkeld voor kleine en middelgrote
ondernemingen, kunt u vanaf elke locatie meerdere endpoints, mobiele apparaten en file servers
op afstand beheren.



Eén eenvoudige, intuïtieve cloudgebaseerde console combineert gebruiksgemak met
krachtige cybersecurity-tools en beheerfuncties.



Beheer de beveiliging voor meerdere endpoints, mobiele apparaten en file servers op
afstand en overal met onze gebruiksvriendelijke cloudconsole.
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Er is geen extra hardware nodig: omdat de beheerconsole wordt gehost in de cloud,
heeft Kaspersky Lab de infrastructuur al voor u geregeld.



Krachtige bescherming van de meest geteste en bekroonde beveiliging ter wereld.

Kaspersky Endpoint Security for Business Select
Kaspersky Endpoint Security for Business beschermt bedrijven van elke grootte tegen elke vorm
van cyberdreiging, op elk apparaat en op elk platform. Krachtige meerlaagse beveiliging wordt
ondersteund door uitgebreide beheerfuncties.



Eenvoudig te gebruiken en flexibele oplossing die zich aanpast aan uw behoeften,
ongeacht de omvang van uw bedrijf of de platforms die u gebruikt.



Meerlaagse bescherming, gevoed door een unieke combinatie van kennis over big databedreiging, 'machine learning' en menselijke expertise.



Granulaire beveiligingsbeheerconsole maakt het beheren en controleren van alle
beveiligingsproblemen
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Biedt optimale bescherming voor klanten, zoals bewezen door onafhankelijke tests.
Kaspersky Lab is 's werelds meest geteste en vaakst bekroonde beveiliging met de hoogste
detectiescores in de branche.
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Kaspersky Endpoint Security for Business Advanced
Wanneer uw bedrijf groeit, groeien ook de hoeveelheid gegevens en de aantallen apparaten en ITsystemen die moeten worden beveiligd. U hebt de juiste instrumenten nodig voor het identificeren
en dichten van vulnerabilities, het stoppen van bedreigingen en het stroomlijnen van
systeembeheertaken. Kaspersky Endpoint Security for Business Advanced combineert ITbeveiliging en IT-efficiëntie en levert flexibele, proactieve gegevensbeveiliging en cyberveiligheid
voor bedrijven van elke grootte.



Eenvoudig te gebruiken en flexibele oplossing die zich aanpast aan uw behoeften,
ongeacht de omvang van uw bedrijf of de platforms die u gebruikt.



Meerlaagse bescherming, gevoed door een unieke combinatie van kennis over big databedreiging, 'machine learning' en menselijke expertise.



Granulaire beveiligingsbeheerconsole maakt het beheren en controleren van alle
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Sterke encryptie beschermt gevoelige gegevens en voldoet aan de beveiligingsvereisten



Uitgebreide clientbeheertools stimuleren een efficiënter beheer van IT-systemen



Biedt optimale bescherming voor klanten, zoals bewezen door onafhankelijke tests.
Kaspersky Lab is 's werelds meest geteste en vaakst bekroonde beveiliging met de hoogste
detectiescores in de branche.
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Kaspersky Security for Mail Server
E-mail is een van de belangrijkste kanalen voor de verspreiding van crypto-lockers, malware en
spam. Internetcriminelen kunnen complexe, doelgerichte aanvallen lanceren met één e-mail die
wordt geopend door één gebruiker (bijvoorbeeld uw accountant). Als de e-mail eenmaal is
geopend, staat de deur naar vertrouwelijke informatie binnen uw bedrijf wijd open.

Om dergelijke risico's te voorkomen en de gehele bedrijfsinfrastructuur te beschermen, heeft u
een effectieve beveiligingsoplossing voor uw mailserver nodig. Kaspersky Security for Microsoft
Exchange biedt eersteklas bescherming tegen malware en spam voor uw Microsoft Exchangemailserver met een krachtige engine en uitgebreide scanfuncties die malware tegengaan en
intelligente spamdetectie. De content bewuste DLP-module (met afzonderlijke licentie) en
Kaspersky Private Security Network voorkomen lekken van gevoelige bedrijfsgegevens.

Kaspersky Security for Microsoft Exchange beschermt uw mailservers en daarmee uw volledige
bedrijfsnetwerk. Zo kunt u zich vol vertrouwen concentreren op uw core business.

Mix & Match
Combineer Kaspersky als upsell oplossing met Windows Azure Pack en/of Microsoft Azure voor de
bescherming van uw virtuele servers en met clouddiensten als SimplySo en Nomadesk voor extra
bescherming van de devices waarop deze diensten worden gebruikt.
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Vragen?
Heeft u een vraag? Bekijk hieronder dan het overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden.
Staat uw vraag er niet bij of wilt u graag persoonlijk advies? Neem dan contact met ons op!

2tCloud@copaco.com
040 2 306 340
www.copaco.com/2tCloud

Veel gestelde vragen
Ik ken Kaspersky niet. Wat voor een bedrijf is Kaspersky?
Kaspersky Lab levert wereldwijd cyberbeveiliging en is opgericht in 1997. De beveiligingsexpertise
en diepgaande kennis van bedreigingen van Kaspersky Lab wordt voortdurend omgezet in
beveiligingsoplossingen en diensten om bedrijven, cruciale infrastructuur, overheden en
consumenten over de hele wereld te beschermen. Het uitgebreide beveiligingsaanbod van het
bedrijf omvat toonaangevende

endpoint-bescherming en een aantal

gespecialiseerde

beveiligingsoplossingen en diensten om geavanceerde en evoluerende digitale dreigingen te
bestrijden. Meer dan 400 miljoen gebruikers worden beschermd door technologie van Kaspersky
Lab en we helpen 270.000 zakelijke klanten te beschermen wat het belangrijkste voor hen is.

Welke stappen moeten worden ondernomen als ik wil overstappen?
De software van Kaspersky de-installeert bestaande software op uw apparaten voordat de
Kaspersky installatie wordt uitgevoerd.
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Welke endpoints kan Kaspersky beveiligen?
Servers, desktops, laptops, tablets en smartphones.

Welke management tools biedt de portal?
KES Cloud kunt u beheren via de KES Cloud management portal, een eenvoudige, intuïtieve
gehoste management console.



KES Cloud Management portal
Alle security instellingen – over alle Windows en Mac desktop en laptops, Windows file
servers en Android en iOS mobiele devices – kunnen worden ingericht en beheerd via
deze centrale management console. U heeft geen specialistische IT security kennis nodig
om met de console te kunnen werken en uw security te beheren. Daarnaast maakt de
console het eenvoudig om security beleid te definiëren die u op al uw endpoints kunt
toepassen. U kunt de in de cloud gehoste console ook gebruiken om het beheer voor uw
klanten op afstand uit te voeren.
De overige producten kunnen worden beheerd via het Kaspersky Security Center.



Security Center
Kaspersky Security Center maakt het gemakkelijk om vanaf een console uitgebreide
security technologieën te configureren en beheren, onafhankelijk van het aantal
werkstations en waar ze zich bevinden. Security Center ondersteunt gelaagde security en
beheer technologieën die kunnen worden geactiveerd vanaf dezelfde on-premise
console. Kaspersky Security Center maakt het opschalen en activeren van nieuwe tools en
features die nodig zijn voor de groei van de organisatie eenvoudig.
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Is het mogelijk om Kaspersky te testen?
De eerste kalendermaand waarin u gebruik maakt van de software, wordt niet gefactureerd.
Stel, u schaft de software op 15 december aan, dan begint u pas te betalen vanaf 1 januari.

Handige links


Video: How to use Kaspersky Endpoint Security Cloud to protect your company’s devices



PDF: Kaspersky Endpoint Security for Business



PDF: Kaspersky Security for Virtualisation



PDF: Kaspersky Endpoint Security Cloud



PDF: Kaspersky Endpoint Security Cloud Product Brochure



PDF: Kaspersky Security for Mail Server

