


هـاي مديريت امنيت محتوا در اروپـا و يكي  شركت آزمايشگاه كسپرسكي بزرگترين توسعه دهنده سيستم�
اي  باشـد. دفتر مركـزي شركت در مسكو و پنج دفتـر منطقه� از پنج شركت بزرگ در دنيـا در اين زمينه مي�
در اروپـاي غربي، اروپاي شرقي، خاورميانه و آفريقا، شمال و جنوب آمـريكا، ژاپـن و سايركشورهـاي آسيـا 

و اقيـانوسيه است.

هـاي مختلف كاربران،  طيف گستـرده محصوالت آزمايشگـاه كسپرسكي پوشش دهنـده همه نيـازهـاي گروه�
از كاربران شخصي تـا كاربـران سازمانـي بوده و حفـاظت كاملي در برابـر تهديدات دنيـاي آي تي از جملـه 
و  اينترنتـي  هـاي  كالهبـرداري� هكرهـا،  حمالت  تبهكـارانه،  ابزارهـاي  افزارهـا،  جـاسوس  ويروس�هـا، 
سازد. كيفيت محصوالت كسپرسكي توسط بزرگان دنياي سخت افزار و نرم�افـزار  هرزنامه�هـا برقـرار مي�
از جملـه مايكروسـافت، آي بـي ام، اينتـل، سيسكـو، ردهـت، سيتريكس و ناول مورد تاييـد قرار گرفتـه 

است.

يک كنسـول
با استفـاده از كنسول مركزی برنامه، می�توانيد ابزارهـای فيزيكی، مجـازی و يا همراه را كنترل و محافظت 
كنيد. همچنين اين كنسول به مديريت وصله�های امنيتی حساس، مراقبت بالدرنگ نرم�افزارهـا و سخت 

های مديريتی منـاسب كمک می�كند. افزارها به همراه دريافت گزارش�

يک پلتفـرم
پلتفرم كاری كسپرسكی به طور كامل توسط مهندسـان خود شركت طراحی شده، درنتيجه از معمـاری كامال 
يكپارچه برخـوردار است. اين يكپارچگی باعث می شود كه مديران شبكه تنها يک سياست كاری امنيتی را 

برای مقابله با تهديـدات، برای كنترل ابزارهـا، برای رمزنگاری و ساير موارد اتخاذ نمايند.

يک هزينـه
های گوناگـون برای محافظت از سرمايه�هـای سازمانی متفـاوت،  با راهكار كسپرسكی، نيـازی به صرف هزينه�
نداريد. مجموعه كاملی از ابزارهای امنيتی كه در يک پلتفـرم واحد قرارگرفته�اند، به معنای جلوگيری از 

هـای گوناگون است. پرداخت هزينه�



راهكارهای سازمانی كسپرسكی برای سازمان شما آماده شده�اند و فرقی ندارد كه بخواهيد كنترل امنيت 
های  های كاری تا تلفن�های هوشمند و ماشين� نقاط انتهايی شبكه را در دست داشته باشيد )از ايستگاه�
مجازی( يا درصدد حفاظت از سرورها و دروازه�ها باشيد و يا حتی بخواهيد محيط امنيتی خود را از دور 

كنترل كنيد.
ها در  فناوری�های گوناگونی از رمزنگاری و مديريت ابزارهای سيار تا مديريت وصله�های امنيتی و اليسنس�
اند. همه اجزا در هماهنگی با هم و با كمک فناوری ابری حفاظتی عالی و منحصر  اين مجموعه گنجانده شده�

آورند. به فرد را در مقابل تهديدات پيچيده و فزاينده فضای سايبر فراهم می�
بتوانند  شبكه  مديران  آن  كمک  با  تا  ايم  كرده� ارائه  را  صنعتی  امنيتی  پلتفرم  نخستين  ما  واقع  در 

های خود را كنترل و حفاظت نمايند. سيستم�

ضد بـدافزار

فايـروال

كنترل برنامه ها

كنترل ابزارهای جانبی

كنتـرل وب

فايل سرورها

برنامک برای ابزارهای سيار

مديريت ابزارهای سيار

فناوری رمزنگـاری

OS Image مديريت

مديريت اليسنس�هـا

مديريت آسيب پذيری�ها

مديريت وصله های امنيتی

كنترل فعاليت های شبكه

Collaboration

ميل سرورهـا

دروازه�های اينترنت

مجـازی سازی

ذخيـره سازها

CoreTotal
مديريت�پذيـر توسط
Security Center

ارائـه شـده در
راهكــارهـــــای 
اختصاصی شده

فناوری ما چگونه در تركيب با يكديگر 
حفــاظـت شمــا را تـامـيـن مـی كنـنــد

SelectAdvanced



CORE  رده
ای ضدبدافزار و فايروال كه همواره مورد تحسين صنعت بوده است. هم اكنون با افزودن  شروع با نرم�افزار پايه�
ايم. اين رده مناسب مشتريانی است  Kaspersky Security Center كه كنسول مديريتی است، آن را بهينه كرده�

كه فقط حفاظت ضدبدافزاری نياز دارند.

SELECT رده
ها، كنترل تجهيزات و كنترل وب در اين رده جای  امنيت ايستگاه�های كاری، فايل سرورها، كنترل و مديريت برنامه�
ها است )MDM( نيز در  هايی برای نصب روی تبلت� می�گيرد. راهكارهای حفاظت از تجهيزات سيار كه دارای بخش�
های كاری امنيتی داريد، بايد رده SELECT را  اين رده است. اگر نياز به حفاظت تجهيزات سيار و اعمال سياست�

انتخاب كنيد. 

ADVANCED رده
های  در رده ADVANCED، حفاظت از داده�ها در سطح ديسک يا فايل افزوده شده است. اين مديريت با ساير توانايی�

های كسپرسكی تلفيق شده است. همچنين در اين رده، ابزارهای زير نيز در اختيار خواهد بود: سيستم�
•  ايجاد و نگهداری ايميج از سيستم ها و انجام خودكار اين امور

با پويش هوشمند و قدرتمند و همچنين مديريت  های سخت افزارها و نرم�افزارها  بندی آسيب پذيری� •  دسته�
هوشمند وصله�های امنيتی

ها با استفاده از ماژول مديريت اليسنس نرم�افزارها •  رهگيری استفاده از اليسنس�ها و به كارگيری آن�
ها و نرم�افزارهای جديد برای كاربران راه دور از طريق كنسول مركزی •  اعمال و نصب روزآمدسازی�

.NAC تنظيمات دسترسی به داده ها و زيرساخت ها برای كاربران سازمانی و كاربران مهمان از طريق  •

Kaspersky TOTAL Security for Business
است.  باشد،  می� فوق  های  رده� همه  شامل  كه   Kaspersky TOTAL Security for Business ما  پيشنهاد  بهترين 
راهكاری برای حفاظت همه جانبه در دنيای سايبر به همراه امكانات افزونه وبی و حفاظت از سرورهای جانبی. يک 

راه حل كامل برای سازمان�هايی با نيازهای امنيتی گسترده كه خواهان بهترين راهكار امنيتی هستند.

راهكار Anti-Virus for Storage از خانواده تجهيزات ذخيره سازی EMC Celerra در مقابل كليه بدافزارها 
محافظت می كند.

به  اشتراكی  دسترسی  امكان  مختلف  ابعاد  در  سازمان ها  كارمندان  به  شبكه ای  داده  سازی  ذخيره  سيستم های 
اطالعاتشان را به طور سريع و آسان می دهد. 

اما اگر شبكه سازمان تحت حفاظت نباشد، دستيابی به فايل های به اشتراک گذاشته شده ممكن است منجر به 
عواقب وخيمی شود. كافی است يک فايل آلوده روی سيستم باشد تا كل شبكه به مخاطره بيفتد و سازمان از لحاظ 
مالی، بازرگانی و نيز از لحاظ خوشنامی متضرر شود. از همين روست كه محافظت جامع از سيستم های ذخيره سازی 

شبكه امری حياتی محسوب می شود.
EMC Celerra سازگار است. اين محصول به طور  Kaspersky Anti-Virus for Storage كامال با سری محصوالت 
تخصصی طوری طراحی شده كه با تشخيص و پاكسازی بدافزارها از فايل ها و آرشيوهای ذخيره شده در سيستم های 
Celerra باالترين سطح امنيت را برای اين محصوالت تامين كند. اين راه حل به مديران سيستم امكان می دهد 
سيستم ها را به گونه ای پيكربندی كنند كه وظايفی چون اسكن بالدرنگ به محض ذخيره سازی يا تغيير فايل ها؛ يا 

در مواقع لزوم به صورت درخواستی را به انجام رسانند.

امكانات

EMC Celerra محافظت از سيستم های ذخيره سازی  o
R2 2008 پشتيبانی از ويندوز سرور  o

o  پشتيبانی از سيستم های 
)HSM) Hierarchical Storage Management   
o  حفاظت پيشگيرانه در مقابل بدافزارهای جديد

o  حفاظت بالدرنگ در مقابل ويروس ها
o  اسكن برنامه ريزی شده فايل ها

o  اسكن قسمت های حساس سيستم
o  استفاده بهينه از منابع سيستمی

o  پشتيبان گيری از داده ها قيل از آلودگی يا حذف
o  مقياس پذيری

VMware Ready دارای گواهينامه  o
o  نصب مركزی، مديريت و روزآمدسازی از طريق

Kaspersky Security Center   
 Kaspersky Endpoint Security يكپارچگی كامل با پلتفرم  o

   for Business و ساير برنامه های كسپرسكی
o  سيستم اعالن وضعيت برنامه ها

o  گزارش های كامل وضعيت شبكه



سـازی متمركـز سيستم ضدبدافـزار تحسين شده بـا مديريت، گزارش�گيری و پياده�

آزمايشگاه  طوالنی  ساليـان  تجربه  است.  شده  تجهيـز  ضدبدافـزار  راهكار  بهتـرين  با  كه  اليـه�ای  امنيتی  مدل 
طور  به  امنيتـی  راهكـار  اين   CORE رده   است.  برنـامه  اين  پشتوانـه  نيز  بدافزارها  با  مواجهـه  در  كسپـرسكی 
گـردد. مركـزی توسط Kaspersky Security Center مديـريت شده و با شبكـه امنيت ابری كسپرسكی تقـويت می�

هـای قدرتمند ضدبدافـزاری  رده  CORE راهكـار امنيتی Kaspersky Endpoint Security for Business با ويژگی�
و حفـاظت مبتنی بـر اَبر.

امكانـات ويـژه: 

ضدبدافزار قدرتمند
سيستم  چندگانه  سطوح  در  كسپرسكی  اسكن  موتور 

عامل با بدافزارها مبارزه می كند.

حفاظت ابری
تهديدات  مقابل  در   )KSN( كسپرسكی  امنيت  شبكه 
به روش های متداول، سريع تر  بالقوه می تواند نسبت 

واكنش نشان دهد. 

ويژگی�هـای ضدبدافـزاری:

روزآمدسازی متناوب و حفاظت بر مبنای امضا
حفاظت پايه ای بر اساس شناسايی امضای بدافزارها

تحليل رفتار بدافزارها با پايش مستمر سيستم
تهديدات  مقابل  در   )KSN) كسپرسكی  امنيت  شبكه 
به روش های متداول، سريع تر  بالقوه می تواند نسبت 
واكنش نشان دهد. مدت زمان واكنش KSN نسبت به 
تهديدات نوظهور می تواند كمتر از دو صدم ثانيه باشد!

:Kaspersky Security Center هـای ويژگی�

يک كنسول مركـزی
با استفاده از كنسول مركـزی برنامه، می توانيد ابزارهای 

فيزيكی، مجازی و يا همراه را كنترل و محافظت كنيد. 

رابط كاربری آسان
به  مناسب  كاربری  رابط  با  كاربردی  و  شفاف  اطالعات 
شبكه  امنيتی  وضعيت  مشاهده  امكان  شبكه  مديران 
دهد. به نحوی كه سياست�های كاری را می�توانند  را می�

دريافت  مناسبی  های  گزارش� و  كنند  تنظيم  خوبی  به 
دارند.

مديريت متمركز
نسبت  مركـزی  طـور  به  تواننـد  می  شبكـه  مديـران 
و  پيكربنـدی  قبلی،  ضدويروس  برنامه�هـای  حـذف  به 

گـزارش�گيری اقـدام نمـايند.

فـايروال شخصی و سيستـم جلوگيـری از نفوذ مبتنـی 
)HIPS( بر ميزبـان

اغلب  برای  تعريف شده  از پيش  از قوانيـن  استفـاده 
كاربردهـا و برنامه هـا، زمان تنظيم فايـروال را كاهش 

می دهـد.

پشتيبانی از بازه وسيعی از پلتفرم�ها
اين راهكار امنيتی برای ويندوز، مكينتاش و لينوكس 
گردد و مديران شبكه نگران مديريت شبكه  عرضه می�

های متعدد نخواهند بود.

رابط وبی
نظارت راه دور و دريافت گزارش فعاليت هـای كليدی از 

يک رابط كاربری منعطف.

پشتيبانی متناسب با ساختار
اندازه  با  متناسب  كسپرسكی   Security Center
زيرساخت سازمان شما، قابل پيكربندی، به كارگيری و 
نيازهای  بر  نيز منطبق  مديريت است. گزارش های آن 

شما خواهند بود.



ابزارهايی برای مديريت امنيت ابزارهای سيار و مقابله با فعاليت بدافزارها

رده SELECT شامل راهكارهای حفاظت از تجهيزات سيار كه دارای بخش هايی برای نصب روی تبلت ها (MDM( و 
راهكارهای برای مقابله با تهديدات موبايلی است. ابزارهای كنترل نقاط انتهايی )وب، ابزار، برنامه( به شما كمک 

می كند كه سياست های كاری امنيت اطالعات را روی تمامی ابزارها اعمال نماييد و فضای كاری را امن كنيد.

و  كنترلی  ابزارهای  ويژگی های  با   Kaspersky Endpoint Security for Business امنيتی  راهكار   SELECT رده 
امنيت ابزارهای سيار.

ويژگی های اصلی:

ضدبدافزار قدرتمند
سيستم  چندگانه  سطوح  در  كسپرسكی  اسكن  موتور 
ابری  امنيتی  می كند. شبكه  مبارزه  بدافزارها  با  عامل 
كسپرسكی (KSN( نيز به طور آنی از كاربران محافظت 

می كند.

ابزارهای انعطاف پذير 
و  امن  سايت های  وب  و  برنامه ها  از  ابری  داده  پايگاه 
ناامن كمک موثری برای مديران شبكه است تا بتوانند 
سياست های وبگردی را تنظيم كنند، ضمن آنكه مطمئن 

می شوند كه چه ابزارهايی به شبكه متصل می گردند.

در اين رده خواهيد داشت:

كنترل برنامه ها
امنيتی،  سياست های  مجموعه  طريق  از  شبكه  مدير 
برنامه�های  سازی  مسدود  يا  دسترسی  اجازه  می تواند 

مختلف )يا گروه برنامه ها( را صادر نمايد.

كنترل تجهيزات
تنظيم، برنامه ريزی و اعمال سياست های امنيتی روی 
دستگاه ها  ساير  و  جداشدنی  سازی  ذخيره  تجهيزات 
USB يا روش های مشابه به شبكه متصل  كه از طريق 

می شوند.

ويژگی هـای مديـريت تجهيـزات سيـار

فناوری نوآورانه ضدبدافزار
تركيب روش های شناسايی بر اساس امضا، پيشگيرانه 
فراهم  را  بالدرنگ  حفاظتی  ابری،  فناوری  كمک  با  و 
می كند. مرورگر امن و ماژول ضد هرزنامه نيز امنيت 

را افزايش می دهد. 

OTA به كارگيری به روش
كاری  سياست های  به كارگيری  و  پيكربندی  پيش  از 

امنيتی روی پيامک ها، ايميل ها و پی سی ها.

ابزارهای ضد سرقت و از راه دور
و  پاک كردن داده ها  نگهبان سيم كارت،  از دور،  قفل 
جلوگيری از دسترسی غيرمجاز به داده های سازمانی در 

صورت گم شدن يا سرقت تجهيزات همراه.

ها حفاظت از تلفن های هوشمند و تبلت�
اندرويد،  نظير  محيط هايی  در  سيار  تجهيزات  امنيت 
است.  فراهم  موبـايل  ويندوز  و  سيمبيان  بلک�بـری، 
ضمن آنكه سياست های كاری حفظ امنيت و متناسب با 

سكوهای كاری از طريق MDM مهيا می باشد.

كنترل وب
زمانی  در  كاربران  وبگردی  فعاليت های  روی  كنترل 
يا به روشی به آن  كه در شبكه سازمان حضور دارند 

متصل شده اند.

فهرست )سفيد( سازی پويا
فايل ها به صورت بالدرنگ به شبكه امنيت كسپرسكی 
(KSN( معرفی می شوند تا از سالمت برنامه�های عاری از 

بدافزار مطمئن شويد.

كنترل برنامه ها برای تجهيزات سيار
پايش برنامه هايی كه روی تجهيزات سيار نصب شده اند 
آن ها.  بر  شده  تعريف  پيش  از  سياست های  اعمال  و 

امكان تعريف گروه »برنامه های اجباری«.

پشتيبانی از تجهيزات متعلق به كارمندان
صورت  به  كاربردی  های  برنامه  و  سازمانی  داده�های 
امر  اين  البته  كه  می شوند  محافظت  شده  رمزنگاری 
برای كاربران نامحسوس است. همچنين اين داده ها را 

می توان جداگانه پاک نمود.



با ساير ويژگی های فناورانه سازمانی  راهكاری ارزشمند از آزمايشگاه كسپرسكی، ابزارهای امنيتی كه 
تركيب شده اند.

رده ADVANCED در راهكارهای امنيتی كسپرسكی، حفاظت و مديريت را متناسب با سياست های امنيتی تأمين 
می نمايد و كاربران در مقابل بدافزارها و دسترسی غيرمجاز به داده های مفقوده ايمن می گردند.

رده ADVANCED راهكار امنيتی Kaspersky Endpoint Security for Business با ويژگی های فناوری رمزنگاری 
و مديريت سيستم امنيت.

ويژگی هـای كليدی:

فنـاوری قدرتمنـد رمـزنگاری 
بـا  فـايل  سطح  تا  كامل  ديسک  از  داده هـا  رمزنگـاری 
كليدهـای  و   AES پيشرفتـه  الگوريتـم  از  استفـاده 
256 بيتی به منظور حفاظت كـامل از داده�هـای حساس 
كامل  حفط  آن هـا.  سرقت  يا  فقدان  صورت  در  تجاری 
امنيت در هنگام تبادل داده هـا با ايميل و يـا از طريق 

شبكه كه برای كابران كامال نـامحسوس است.

پيكربندی سيستم و مديريت وصله�های امنيتی
پويش عمقـی برای يافتـن آسيب�پذيری�هـا در تـركيب با 
 Operating توزيع خودكـار وصله�هـای امنيتی و ايجـاد
systems image. تركيب امكانات مديريت اليسنس�هـا 

با كنسـول مديريتی يكپـارچه.

در اين رده خواهيد داشت:

رمزنگاری كامل
با  فايل  سطح  تا  كامل  ديسک  از  داده ها  رمزنگاری 
و كليدهای 256   AES الگوريتم پيشرفته  از  استفاده 
بيتی به منظور حفاظت كامل از داده های حساس تجاری 

در صورت فقدان يا سرقت آن ها.

به اشتراک گذاری امن داده ها
كاربران می توانند داده ها را هنگام تبادل روی شبكه، 
سادگی  به  سيار،  تجهيزات  يا  و  ايميل  طريق  از  وب، 

رمزنگاری و رمزگشايی كنند.

هـای امنيتی پيكربندی سيستم هـا و مديريت وصله�

مديريت وصله�های امنيتی
پويش عمقی برای يافتن آسيب پذيری�ها در تركيب با 

توزيع خودكار وصله�های امنيتی.

بكارگيـری نرم�افزارهـا از راه دور
بكارگيری متمركز نرم�افزارها روی كالينت هـا و از راه 

دور.

سيستم عـامل و برنامه هـا
 system image ايجـاد، نگهـداری و بـكارگيـری آســـان

هـا به صورت متمركـز. سازگـاری كـامـل با وينـدوز 8.

حفاظت از تلفن های هوشمند و تبلت ها
امنيت تجهيـزات سيـار در محيط هـايی نظيـر اندرويـد، 
است.  فراهـم  موبايل  وينـدوز  و  سيمبيان  بـری،  بلک 
ضمن آنكـه سياست هـای كاری حفظ امنيت و متنـاسب 

با سكوهـای كاری از طريق MDM مهيـا می باشد.

كنترل منعطف و حفاظت ضدبدافزاری
سامـانه ابـری حفـاظتی كسپـرسكی بـا ابزارهـای كنتـرل 

ابـزار و تحت وب.

پشتيبانی از تجهيزات سيار
افزايش امنيت سيستم ها از طريق رمزنگاری داده های 

موجود در تجهيزات سيار

نامحسوس برای كاربران نهايی
فرآيند رمزنگاری كسپرسكی كامالً برای كاربران نهايی 
نامحسوس بوده و روی كارايی آنان تأثيری ندارد. نيازی 

به روزآمد سازی يا تنظيمات خاصی هم ندارد.

)NAC) كنترل شبكه ها
امكان تعريف سياست امنيتی برای مهمان ها روی شبكه. 
تجهيزات  می شوند)انواع  شبكه  مهمان  كه  تجهيزاتی 
همراه( به طور خودكار شناسايی شده و در صورت مجاز 
بودن به آن ها رمز عبور خاص برای استفاده از محدوده 

خاصی از منابع داده می شود.

مديريت سخت افزار، نرم افزار و اليسنس�ها
نرم�افزارهـا،  سخت�افزارهـا،  به  مربـوط  گزارش هـای 
ها و توافق نامه های استفاده، به مديريت بهتر  اليسنس�
آن ها كمک می كند. از اين طريق هزينه�های استفاده از 

اليسنس�ها نيز مديريت می شوند.



محافظت End-to-end درمقابل بدافزارها، رمزنگاری و ابزارهای اعمال سياست های امنيتی و يكپارچگی 
سيستمی.

راهكار Kaspersky Total Security for Business كامل ترين پلتفرم برای حفاظت و مديريت در دنيای امروز است. 
اين راهكار همه اليه های شبكه را با كمک ابزارهای قدرتمند محافظت نموده تا محيطی عاری از بدافزار و بدون 

توجه به نوع ابزار يا محل به كارگيری آن داشته باشيد.

ويژگی های كليدی

های قبلی به همراه: همه امكانات موجود در رده�

حفاظت از ميل سرور
تمـام  بـرای  حفـاظت ضـدبدافـزاری و ضدهـرزنامـه�ای 

تـرافيک روی همه سيستم هـای متداول ميل سرور. 
 

حفاطت برای دروازه اينترنتی
از طريق  منابع سازمان  به  اينترنتـی  مطمئن  دسترسی 
در  مخرب  برنامه�هـای  و  بدافزارهـا  خودكار  حذف 

.POP3 و HTTP )S)، FTP، SMTP ترافيک های

در اين رده خواهيـد داشت:

ميل سرورها:

حفاظت از ترافيک ايميل ها
ايميل:  مهم  پلتفرم های  برای  ايميل ها  از  محافظت 
و   Microsoft Exchange، IBM Lotus Domino

سرورهای لينوكسی.

تركيب با شبكه KSN برای هرزنامه�هـا
از  استفاده  با  هرزنامه�هـا  آشكارسازی  نرخ  افزايش 

شبكه ابری امنيتی كسپرسكی (KSN( و موتور آن.

هـای اينترنتی: دروازه�

كارآيـی باال
هوشمندانه  روش هـای  با  كه  قوی  ضدويروس  موتـور 
اسكن تركيب شده و امكانات توازن بار برای افـزايش 

كارايی را نيز در خود دارد.

همـاهنگی

Sharepoint ضدبدافـزار هماهنگ شده با
بـرای  كه  نوآورانه  آشكـارسازی  فنـاوری  از  استفاده 
در  بدافزارهـا  بالدرنگ  مسدودسـازی  و  آشكارسـازی 

هنگام دانلـود و آپلود طراحی شده است.

امنيت و هماهنگی
مقـابـل  در  را   SharePoint سـرورهـای  كسپـرسكی 
فايل  و  محتوا  فيلترينگ  می كند.  محافظت  بدافـزارها 

سازی ايمن بمانند. كمک می كند كه تجهيزات دخيره�

كاهش بار ترافيک
ترافيک  بار  كاهش  به  ابری  و  هوشمند  ضدهرزنامه 

كمک می كند.

بهينه سازی استفاده از منابع
و  سرورها  بار  توازن  با  جديد  ضدويروس  موتور 
اسكن های خاص می تواند به توازن بار روی سيستم ها 

كمک كند.

پشتيبانی از چندپلتفرمی
از   Kaspersky Security for Internet Gateway
اغلب پلتفرم های دروازه اينترنتی ويندوزی و لينوكسی 

پشتيبانی می كند.

فيلترنيگ محتوايی
سياست های  اعمال  و  خارجی  آپلودهای  از  جلوگيری 
سازی  شبكه�ای داخلی و مسدودسازی تجهيزات دخيره�

براساس نوع خاص فايل ها يا محتوای فايل ها.



امنيت موبـايل كـامل در تركيب با سيستم مديـريت ابزارهـای موبايل (MDM( و امنيت محصوالت نهـايی بـرای 
دستگاه�هـای همراه.

 Kaspersky Endpoint پيكربندی ايمن ابزارهای همراه را به روالی بی دردسر تبديل كرده و Kaspersky MDM
Security for Mobile Devices امنيت الزم برای مقابله با تهديدهای روز را )حتی روی دستگاه های خود كارمندان( 

فراهم می كند.

پيكربندی آسان از يک كنسول واحـد
برخالف ساير راهكارها، كسپرسكی تنها از يک كنسول 
انتهـايی  نقاط  همراه،  ابزارهای  امنيت  مديريت  برای 
فيـزيكـی، رمـزنگـاری و اعمــال سيـاست هــای امنيتـی 

استفاده می كنـد.

پورتال خصوصی برنامه هـا
مديران شبكه از يک پورتـال سازمـانی برای ارتبـاط با 
به  تنها  و  تنها  نيز  كاربران  می كنند.  استفاده  برنامه ها 

همان برنامه ها دسترسی خواهند داشت.

دسترسی های راه دور
يا  ايميل  يک  ارسال  با  ودر  راه  از  می توان  را  تلفن ها 
ايمن كرد.  به پورتال سازمانی،  لينک  پيامک حاوی يک 
كاربران نيز به صورت تاييدشده می توانند برنامه هايی 
را دريافت كنند. دسترسی به داده ها بدون تاييديه نيز 

ممكن نيست.

پيكربندی ايمن
با امكان  اطمينان از يكپارچكی نرم�افزار و سخت�افزار 
امنيتی  تنظيمات  ساير  كردن.  جيلبريک  و  كردن  روت 
نظير غيرفعال كردن دوربين و ... نيز با رمزعبور ميسر 

است.

اعمال سياست های امنيتی
كنترل برنامه ها و امكان پايش همه آن ها با استفاده از 

Default Allow و Default Deny تنظيمات

عالـی بـرای BYOD )دستگـاه خودت را بيـاور!(

اغلب كاركنان سازمان ها چه برای امور شخصی و چه كارهای شركتی از وسيله همراه شخصی خود استفاده می كنند. در حقيقت 
بعضی موسسات كارمندانشان را ترغيب می كنند كه خود اسمارت فون يا تبلت مطلوبشان را تهيه كرده و سپس بخش IT اداره 
ايميل و ديگر دسترسی های شركتی را به وسيله شخصی وی می افزايد. اين روال BYOD صرفه جويی ها و منافع خودش را در 
پی دارد ولی در عين حال ممكن است شركت را در معرض خطرات امنيتی قرار دهد. اطالعات شخصی كه به درستی ايمن نشده 
اند بسيار در معرض سوء اسفاده قرار دارند. اين وسايل همراه عموما توسط اعضای خانواده كاركنان نيز كه هيچ اهتمامی به 
مسايل امنيتی ندارند مورد استفاده واقع می شود. مضافا كه شايد اين دستگاه ها روت يا جيل بريک هم شده باشند. محصول 
Kaspersky Security for Mobile با فراهم كردن پيكربندی ايمن و بهره وری از اسمارت فون ها و تبلت ها به واسطه يک 
كه  باشند  مطمئن  می توانند  اطالعات  فناوری  مديران  است.  كرده  برطرف  را  اين مشكالت  امنيت شبكه  برای  واحد  كنسول 

دستگاه های كاربران به درستی تنظيم شده و برای مواقع سرقت، سوء بهره وری يا فقدان اطالعات ايمن می باشند.

كنترل ريسک های امنيتی

رمزنگاری
سطح  در  و  شده  محافظت  نامحسوس  طور  به  داده ها 
فايل يا كل ديسک به صورت رمزنگاری شده نگهداری 

می شوند.

ضدسرقت
حذف  به  نسبت  دور  راه  از  می توانند  شبكه  مديران 
يافتن  يا همه داده ها اقدام كنند. ضمن آنكه  قسمتی 
و  اس  پی  جی  از  استفاده  با  گمشده  دستگاه  محل 
سيم  در  تغيير  يا  تعويض  درصورت  اطالعات  دريافت 

كارت نيز ميسر است.

يكپارچگی داده های شخصی و سازمانی
 container

برای پشتيبانی از پرسنلی كه دستگاه های خودشان را 
به سازمان می آورند، داده های سازمانی در قسمت های 
به  قرار می گيرند.   )container) ايزوله شده  و  محفوظ 
و  سازمانی  های  داده  يكپارچگی  حفظ  ضمن  طريق  اين 

شخصی، از آن ها به خوبی نيز مراقبت می شود.

ضدبدافزار موبايل
امكانات موتور ضدويروس جديد كسپرسكی در چندين 
اليه و با كمک فناوری ابری و بهره گيری از مرورگر ايمن 
و ضدهرزنامه قوی، از شما در مقابل بدافزارها حفاظت 

می كند.

ابزارهای از راه دور ايمنی داده�ها
مسدود  دور  راه  از  دستگاه،  يک  مفقودی  درصورت 
می شود. داده های واقع در container امن باقی مانده 
و از راه دور قابل مديريت و پاک شدن هستند بدون 

آنكه به داده های شخصی آن خدشه ای وارد آيد.



امكانات  و  ابزارها  از  ای  گسترده� مجموعه  حل  راه  اين   .Kaspersky Systems Management معرفی 
تی را در قالب يک كد با امكان مديريت از يک كنسول واحد پيش روی مدير قرار می دهد.  قدرتمند آی�
ماحصل اين پلتفرم، سادگی و اتوماسيونی است كه شما می خواهيد - و البته امنيت و كنترل مدنظرتان.

ابزارهای آی تی پيچيدگی می آفرينند و اين پيچيدگی دشمن امنيت است.

احتراز از تكرار
فناوری  مدد  به  بود.  نخواهد  تكراری  عمليات  به  نيازی  جاری  و  جديد  كاربران  به  مربوط  تنظيمات  انجام  برای 

provisioning می توان از ديسک ها ايميج گرفت و ازطريق يک سيستم مركزی آن را مديريت كرد.

امنيت افزوده
مديران سيستم می گويند اغلب وقتشان صرف حصول اطمينان از بروز بودن وصله های امنيتی می شود. كسپرسكی 
با تشخيص آسيب پذيری هايی كه به فوريت امكان سوء استفاده دارند و اينكه رفع كدام مشكالت را می توان به 
تاخير انداخت، باعث می شود پيچيدگی ها از بين بروند. اين اولويت بندی به مديران كمک می كند روزشان را بهتر 

برنامه ريزی كنند و وضعيت امنيتی را بهبود بخشند.

افزايش كارايی
مديران می توانند ايميج ها، آپديت ها، وصله ها و برنامه ها را از راه دور نصب نمايند. هرگاه كاربری مشكلی پيدا 
كند، می تواند از راه دور به ماشين Login كند و مشكل را رفع كند. بنابراين وقت مدير برای رفتن به پشت ميز 

هر كاربر يا تالش برای رفع مشكل به صورت تلفنی تلف نمی شود.

اين قابليت ها و چندين مورد ديگر مانند اين بخشی از توانايی های Kaspersky Systems Management است 
كه از طريق كنسول مديريتی Kaspersky Security Center می توان بدان دسترسی يافت. از آنجا كه هر ابزار 

مستلزم كنسول جداگانه نيست، دستورات همسان خواهند بود و نيازی به عمليات اضافه ای نخواهد بود.

امكانات مديريتی

سيستم عامل و برنامه ها
ايجاد آسان، ذخيره سازی و تكثير يک ايميج از مركز. به 
اين ترتيب بدون هيچ مشكلی می توان تنظيمات امنيتی 
بهينه سيستم ها را انجام داد. اين ابزار برای مهاجرت 

به ويندوز 8 نيز بسيار كارآمد است.

يک قدم جلوتر از آسيب پذيری ها
و  كليک  يک  با  تنها  افزار  سخت  و  افزار  نرم  اسكن 
استفاده از پايگاه های داده ای چندگانه برای شناسايی 
آسيب پذيری ها. امكان به تعويق انداختن فعاليت های 

غيرفوری.

نصب انعطاف پذير و از راه دور نرم افزارها
به  انجام  امكان  با  شبكه  كاری  بار  رساندن  حداقل  به 

صورت دستی يا برنامه ريزی شده.

عوامل راه دور
تخصيص يک ايستگاه كاری در يک شعبه به عنوان مركز 
بروزرسانی. صرفه جويی در پهنای باند از طريق ارسال 
بروزرسانی ها به شعب و توزيع آن در سطح شعبه از 

راه دور.

Wake-on-LAN پشتيبانی از
برای سرويس دهی در زمان های خارج از ساعات كاری 
برنامه Kaspersky Systems Management می تواند 

از راه دور سيستم ها را روشن كند.

 ابزارهای رفع عيب
از راه دور و ايمن به كالينت ها متصل شده و از همان 

كنسول مديريتی، نسبت به رفع عيب اقدام نماييد. 

پشتيبـانـی از
  Microsoft Windows Server Update Services )WSUS)
به طور معمول   Kaspersky Systems Management
 Microsoft ازجمله  سرورها  بروزرسانی  داده�های  با 
Windows Update هماهنگ است و به محض انتشار، 

آن هـا را دريافت می كند.

Network Admission Control )NAC)
را  مهمان  كاربران  سياست های  می توان  امكان،  اين  با 
تعريف و اعمال كرد. ابزارهای مهمان در شبكه )مانند 
تلفن های همراه( به طور خودكار شناسايی شده و برای 
معرفی  سازمانی  پورتال  به  مجاز  منابع  به  دسترسی 

می شوند.

فهرست سخت افزارهـا و نرم افزارهـا
پی سی ها، هاردديسک ها و حتی تجهيزات قابل جابجايی، 
های  دستگاه  ورود  می شوند.  بندی  دسته  و  شناسايی 
جديد به مديرشبكه هشدار داده می شوند. اين ويژگی 
در  را  دستگاهی  هر  تا  می سازد  قادر  را  شبكه  مدير 

شبكه دنبال كرده و از وضعيت آن آگاه شود.

كنتـرل اليسنس
نرم�افزارهای   Kaspersky Systems Management
مورد استفاده را دقيقا گزارش می دهد. به اين ترتيب 
می توان هزينه اليسنس ها را مديريت كرده و كنترل 
ابزار كنترلی  از قاعده هستند.  نمود كه كدام ها خارج 
نرم  از  استفاده  می تواند  كسپرسكی  انتهايی  نقاط 
افزارها و يا تعداد اليسنس�های آن ها را محدود نمايد.



راهكار Kaspersky Security برای فايل سرورها به طور مطمئن از سرورهای ويندوزی، ناول نت وير و لينوكسی 
در برابر انواع بدافزارها محافظت می كند.

وجود يک ابزار ضدويروس برای تجهيزات ذخيره سازی اشتراكی امری حياتی است؛ چرا كه فقط يک فايل آلوده 
روی سرور می تواند ايستگاه های تمام كاربران را آلوده كند. اين محصول نه فقط از تحت حفاظت بودن داده های 
برنامه های خطرناک را رفع و راه آن ها را به سوی فايل های پشتيبان  بلكه خطر  كاربران اطمينان حاصل می كند 

مسدود و امكان جمله بدافزارها و ديگر موارد مشابه را برطرف می كند.

ويژگی های برجسته

o  پشتيبانی از آخرين نسخه سكوهای ويندوزی و لينوكسی
o  استفاده بهينه از منابع سيستمی

o  پشتيبـانی از 
Hierarchical Storage Management Systems )HSM)   

امكانات

Windows Server  حفاظت از فايل سرورهای ويندوزی (شامل   o
    R2 2008(، لينوكسی (شامل Samba( و ناول نت وير

o    حفاظت پيشگيرانه در مقابل بدافزارهای جديد
o   حفاظت بالدرنگ در مقابل ويروس ها

o   حفاظت در مقابل آلودگی
o   اسكن برنامه ريزی شده فايل ها

o   اسكن قسمت های حساس سيستم
o   ايزوله كردن سيستم های آلوده

برنامه ها

Kaspersky Anti-Virus for Windows Servers   •
 Enterprise Edition

Kaspersky Anti-Virus for Linux File Server   •

o  حفاظت از ترمينال سرورها و cluster سرورها
VMware Ready گواهينامه  o

NSS پشتيبانی از  o
Free BSD پشتيبانی از  o

o   مقياس پذيری
o   پشتيبان گيری از داده ها قيل از آلودگی يا حذف

o   نصب مركزی، مديريت و روزآمدسازی
o   انتخاب روش های نصب و مديريت

o    سناريوهای مختلف در مواجهه با تهديدات
o    سيستم اعالن وضعيت برنامه ها

o    گزارش های كامل وضعيت شبكه

Kaspersky Endpoint Security for Windows   •
Kaspersky Anti-Virus for Novell NetWare   •

Kaspersky Security Center   •

و  هرزنامه  برابر  در  گروه افزار  سرورهای  و  ايميل  از  سرورها  ميل  برای   Kaspersky Security راهكار 
برنامه های خطرناک حفاظت می كند. 

 Microsoft® Exchange, Lotus® تمام سرورهای متداول مثل  برنامه هايی است كه در  بر  اين محصول مشتمل 
Domino®, Sendmail, Qmail, Postfix, Exim و CommuniGate Pro از ترافيک ايميلی محافظت می كند.

از اين راهكار برای برپايی يک گيت وی ميل اختصاصی نيز می توان بهره گرفت.

ويژگی های برجسته

حفاظت از ميل سرور
حفاظت هرزنامه ای و بدافزاری همه ترافيک ايميل برای سيستم های 

ايميل متداول

بهينه سازی منابع سيستمی
موتور جديد ضدويروس با توزين بار بين منابع سرورها، بار كاری 

شبكه را پايين می آورد.

امكانات

o   حفاظت از ميل سرورها در مقابل انواع بدافزارها
o   حفاظت موثر در مقابل هرزنامه ها

o   حفاظت بالدرنگ در مقابل ويروس ها
o   اسكن برنامه ريزی شده ايميل ها و پايگاه های داده

o   حفاظت از ميل سرورهای Sendmail، Qmail، Postfix، Exim و 
CommuniGate Pro

Lotus Domino اسكن پيام ها، داده هاو ساير موارد سرورهای   o
o    اسكـن همـه پيــام هـای Microsoft® Exchange و از جملــه

     public  folders ها
o    پااليش ايميل ها بر اساس نوع پيوست آن ها

o    مقياس پذيری

برنامه ها

Kaspersky Security for Microsoft® Exchange Servers •
®Kaspersky Anti-Virus for Lotus® Domino •

يكپارچگی با KSN برای مبارزه با هرزنامه ها
افزايش نرخ آشكار سازی هرزنامه ها با يكپارچگی با شبكه ابری 

)KSN( امنيتی كسپرسكی

كاهش بار ترافيک
پااليش هوشمند هرزنامه ها و كمک گرفتن از پردازش ابری به 

منظور كاهش بار ترافيک شبكه

o   پشتيبانی از clusters 2007 Microsoft® Exchange Server و
2010 DAG for Microsoft® Exchange Server     
o   پشتيبان گيری از داده ها قيل از آلودگی يا حذف

o   ايزوله كردن سيستم های آلوده
o    لغو اسكن ايميل های تكرارشونده

o   نصب مركزی، مديريت و روزآمدسازی
o    گزارش های كامل وضعيت شبكه

o    سناريوهای مختلف در مواجهه با تهديدات
o     سيستم اعالن وضعيت برنامه ها

2003 Kaspersky Security for Microsoft® Exchange Server •
Kaspersky Security for Linux Mail Server •



ارائه  مجازی(   IT محيط های  خاص  نيازمندی های  (ويژه  سازی  مجازی  برای   Kaspersky Security راهكار 
دهنده حفاظت ضدبدافزار تقديرشده برای ديتاسنترها، دسكتاپ ها و سرورهای مجازی شده.

Virtualization يک راه حل ضدبدافزار مستقل از agent است كه كارسازترين راه را برای حفاظت از زيرساخت 
مجازی شما با كارايی بيشتر و اثر كمتر بر چگالی مجازی سازی فراهم می كند. كاربری اين برنامه آسان است و دارای 
مجازی(  و  فيزيكی  دارايی های  )برای  را  امنيتی  امور  از  وسيعی  گستره  كه  است  ای  پيشرفته  مديريتی  امكانات 

تسهيل می كند.

امكانات حفاظتی و كارآيی

امنيت  متمركز
Kaspersky Security for Virtualization يک دستگاه مجازی است 
كه به VMware’s vShield Endpoint متصل می شود و امكانات 
ضدبدافزاری را به آن منتقل می كند. به اين ترتيب يک موتور 
ضدبدافزاری و پايگاه داده ای مربوطه را برای ميزبان های فيزيكی 

خواهيد داشت.

موتور ضدويروس پيشرفته
فناوری تحسين شده ضدبدافزار كسپرسكی به همراه بروزرسانی 
های دوره ای به شما در مواجهه با تهديدات كمک می كند. آناليز 

شهودی نيز با بدافزارهای چند وجهی مبارزه می كند.

حفاظت خودكار
ماشين های جديد به طور خودكار با سيستم ضدبدافزار محافظت 
می شوند تا هيچ وقفه ای در كار حفظ امنيت پيش نيايد. هر ماشين 
مجازی مهمان نيز همواره با آخرين پايگاه داده امضای بدافزارها 

مراقبت می شود.

مجازی سازی با چگالی باال
از آنجاييكه Kaspersky Security for Virtualization يک راهكار 
 Update است، درنتيجه می توان با كمک آن از agent مستقل از
Storms و Scan Storms در مجازی سازی های با چگالی باال جلوگيری 

كرد. به اين ترتيب كارايی می رود.

Kaspersky Security for Virtualization راهكار ضدويروس مستقل از 

agent برای VMware است.

امكانات مديريتی

كنسول مديريتی واحد
Kaspersky Security Center كه بدون هزينه اضافی در اختيار 
امنيت  مديريت  برای  است  واحدی  مديرتی  كنسول  شماست، 

ماشين های مجازی، ماشين های فيزيكی و تجهيزات همراه.

VMWare VMOTION پشتيبانی از
از  كامل  پشتيبانی  با   Kaspersky Security for Virtualization
VMware vMotion اجازه به وجود آمدن هيچ وقفه ای را در هنگام 
انتقال يک workload از ESXi host به ديگری را نمی دهد. ميزبان 
جديد با فراهم آوردن اليسنس الزم و حمايت از امنيت workload و 

همه تنظيمات امنيتی آن، وضعيت آن را تثبيت می كند.

 

VMware vCenter يكپارچگی با
ماشين های  اطالعات   Kaspersky Security for Virtualization
مجازی را از vCenter به همراه فهرستی از همه ماشين های مجازی 
و پارامترهای مربوطه دريافت می كند. در واقع برای آنكه مديران 
ديد بهتری پيدا كنند، يكپارچگی با vCenter باعث می شود حفاظت 
و تنطيمات به طور خودكار برای ماشين های مجازی جديد اعمال شود.



تمام  برای  اينترنت  به  ايمن  دسترسی  كننده  فراهم   ،Kaspersky Security for Internet Gateway
كاركنان سازمان. 

محصول Kaspersky Security for Internet Gateway از بيشتر دروازه های معروف ويندوزی و لينوكسی پشتيبانی 
طور  به   SMTP و  HTTP, HTTPS, FTP, POP3 پروتكل های با  اجرا  قابل  شده  شناخته  خطرناک  های  برنامه  می كند. 
خودكار از جريان داده حذف می شوند. فناوری بهينه سازی، مقياس پذيری و پشتيبانی از جديدترين پلتفرم ها، اين 

محصول را ايده ال سازمان های بزرگ با حجم های ترافيک باال نموده است.

ويژگی های برجسته

Microsoft® Forefront® TMG حفاظت از  o
o   طيف گسترده ای از سياست های مديريتی و ابزارهای تنظيم

VPN اسكن ارتباطات   o

امكانات

HTTP، HTTPS اسكن بالدرنگ ترافيک اينترنت روی پروتكل های   o
SMTP و FTP، POP3    

o   حفاظت يكپارچه در مقابل تمامی انواع بدافزارها
o   پشتيبانی از سرورهای Squid، Blue Coat و سيسكو پراكسی 

    سرور
o   پشتيبان گيری

o   توازن بار برای پردازنده های سرورها

برنامه ها

Kaspersky Anti-Virus for Microsoft ISA Server and •
 Forefront  TMG Standard Edition   

Kaspersky Anti-Virus for Proxy Server •

SMTP و POP3 حفاظت از ترافيک ايميل های   o
o   اسكن همه ترافيک HTTP و FTP كه از سرورها منتشر می شوند

VMware Ready گواهينامه   o

o   مقياس پذيری
o   نصب مركزی، مديريت و روزآمدسازی

o   سناريوهای مختلف در مواجهه با تهديدات
o   گزارش های كامل وضعيت شبكه

Kaspersky Anti-Virus for Microsoft ISA Server •
Enterprise Edition

Kaspersky Security for Collaboration، ارائه دهنده آخرن فناوری های امنيتی تركيب سادگی مديريت 
و باالترين نرخ تشخيص بدافزارها

 
Kaspersky Security for Collaboration با بهره وری از موتور آنتی ويروس تقديرشده، از محيط های  محصول 
Microsoft® SharePoint® محافظت می كند. به لطف فناوری تحسين شده تشخيص بدافزار، اين محصول می تواند 
از يک سرور يا كل محيط های SharePoint حفاظت كند. قابليت های فيلترينگ فايل و محتوای آن مانع نفوذ محتواهای 

نامناسب می شود.

امكانات

o   فنـاوری نوآورانـه آشكارسازی بدافـزار كـه اختصاصــا طراحـی
    شده  و از ورود بدافزارها در هنگام آپلود و دانلود جلوگيری

    می كند.
o   حفاظت كاربران نهايی از ذخيره انواع مشخصی از فايل ها )مثال
      موسيقی، ويدئو يا فايل های اجرايی( يا فايل هايی با متن خاص.

o     تنظيمات مديريتی سراسری كه می تواند روی همه سرورها
     از يک نقطه واحد اجرا گردد.

o   مديريت آسان و شفاف و بدون نياز به گذراندن دوره آموزشی.
o   يكپــارچه بـا اكـتيـو دايـركتـوری و تنظيمـات و احـزار هـويت 

    آن.
o   فايل های ثبتی با جزييات و فايل های پشتيبان كه مديران

     شبكه را در مواجهه با تهديدات توانمند می سازد.
o   گزارش گيری انعطاف پذير و با جزييات.



Kaspersky Small Office Security منحصرا برای كسب وكارهای كوچک طراحی شده است. اين محصول 
های شخصی و سرورها را عرضه می كند كه نصب، پيكربندی و  سطح باالترين راه حل محافظتی برای رايانه�

كاربری آن سريع و ساده است.

Kaspersky Small Office Security امنيت آی�تی در سطح جهانی را بدون نياز به متخصصان فناوری اطالعات فراهم 
می كند. نصب آن آسان است، سيستم را كند نمی كند و كسب و كارتان را در مقابل انواع تهديدها و بدافزارها ايمن 

می سازد. اين برنامه محيط كاری ديجيتال شما را با بهترين محافظت ممكن برای كسب و كارتان فراهم می كند.

امكانات

o    حفاظت بالدرنگ در مقابل انواع ويروس ها، جاسوس افزارها،
     تروجان ها و ...

o    محدودسازی دسترسی كاركنان به وب سايت ها، برنامه ها، بازی ها
     و شبكه های اجتماعی.

o    حفـاظت كــامل از داده هــای تجـاری با پشتيبـان گيــری خودكــار و 
    برنامه�ريزی شده.

o   ذخيره سازی داده ها به صورت رمزنگاری شده برای انتقال ايمن
USB از طريق ايميل يا     

مديريت

o   مديريت متمركز امنيت شبكه از يک پی سی
o   رابط كاربری آسان

o   مديريت آسان موارد امنيتی شبكه 
o   مديريت سياست های كار با وب

برنامه ها

Supported platforms / operating systems for
:Kaspersky Small Office Security

Microsoft Windows )including Microsoft Windows 7( •
R2 2008 Windows Servers )including Windows Server( •

o    توليد رمزهای عبور غيرقابل شكستن برای شما و كارمندان شما.
o   رسيدن به حداكثر كارايی سيستم با بروزرسانی های دوره�ای و 

     بدون ايجاد اشكال
o     فناوری پيشرفته برای مقابله با نفوذگران

WiFi ابزارهای برای بهينه سازی امنيت آيتی از جمله امنيت    o
o    ابزار فايل خردكن برای حذف داده های حساس و غيرقابل بازيابی

      شدن آن ها.




