Elementer i Business Suite

Den nemme måde
til sikkerhed og
enkelhed

F-Secure Corporation
Innovation, driftssikkerhed og hurtige reaktionstider har gjort F-Secure

Business Suite beskytter hele miljøet og indeholder et centralt administrationsværktøj.
Det gør alt sammen it-sikkerheden nem.

til en af verdens førende it-sikkerhedsudbydere siden grundlæggelsen
i 1988. I dag anvendes F-Secures prisbelønnede og brugervenlige
produkter i millioner af hjem og virksomheder overalt i verden. Vi yder
stærk realtidsbeskyttelse, så brugere af computere og smartphones

Arbejdsstationer og bærbare computere
•
•
•

konstant kan være på.

Client Security
Anti-Virus til arbejdsstationer
Linux Security Client Edition

Servere
•
•

Server Security
Linux Security Server Edition

E-mail og webfiltrering
•
•

E-mail and Server Security
Internet Gatekeeper

F-Secure Danmark
International House
Center Boulevard 5
DK-2300 København S

Centralt administrationsværktøj
•

Policy Manager

Tel. +45 32 47 33 47

Beskytter det uerstattelige
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Vælg datasikkerhed på den nemme
måde

Fantastisk værdi for pengene

Det kan være vanskeligt at vælge den rette it-sikkerhed for virksomheder
med alle de endeløse muligheder, der er at vælge mellem. F-Secure
Business Suite har den modsatte indfaldsvinkel: Alle væsentlige
komponenter er medtaget i én løsning, der kan skaleres fleksibelt, så den
passer til virksomheder af enhver størrelse.

Takket være de nyeste skybaserede teknologier er sikkerhedsopdateringer i realtid
tilgængelige inden for 60 sekunder efter bekræftelse af en ny trussel. Automatiske
daglige virus-, spam- og spywareopdateringer med minimal brug af båndbredde sikrer
opdateret beskyttelse. F-Secure Security Lab arbejder døgnet rundt for at undersøge
trusselslandskabet og sikre hurtige reaktionstider i forhold til nye trusler.

Business Suite yder proaktiv beskyttelse, som forhindrer brugere i nogen sinde at komme
i kontakt med fjendtligt indhold, så datasikkerheden ikke kompromitteres. F-Secure
Business Suite giver komplet beskyttelse af netværket, nem licensstyring og mindre tid på
administration.

60

Omfattende beskyttelse
for alle it-aktiver

Styring

sekunder fra
en trussel til
realtidsopdateringer

Pioner inden for datasikkerhed

Komponenterne i F-Secure Business Suite er optimeret, så systemydelsen påvirkes
minimalt. Brug og opdatering er alt sammen gjort så enkelt som muligt uden at gå på
kompromis med de komplekse krav fra store og små virksomheder.

F-Secure Business Suite indeholder prisbelønnede komponenter, der sikrer beskyttelse til
din virksomhed, som du kan stole på. F-Secure har været i branchen i mere end 20 år og
har vist vejen med adskillige innovative nyskabelser, f.eks. realtidsscanning, centraliseret
styring, registrering af rootkit, mobil sikkerhed, sikkerhed som en tjeneste, skybaseret
netværk til beskyttelse i realtid og beskyttelse mod udnyttelse af sårbarheder.

Business Suite indeholder alle de nyeste funktioner fra vores produkter. Den giver
pålidelig slutpunktsbeskyttelse på alle niveauer af virksomhedens it-infrastruktur:
stationære computere, bærbare computere, servere samt e-mail og webtrafik. Løsningen
er nem at installere og bruge. F-Secure Policy Manager, vores effektive centrale
administrationsværktøj, er en del af Businsess Suite-pakken.

Moderne malware kan bryde ind i computere, selvom der er installeret opdaterede
sikkerhedskomponenter. F-Secure er den første antivirusudbyder i verden med et
realtidsbeskyttelsesnetværk, der muliggør global beskyttelse inden for sekunder efter
bekræftelse af en ny trussel. Det er baseret på F-Secure DeepGuard, en teknologi, der
anvender databehandling i skyen for at yde øjeblikkelig beskyttelse mod nye trusler.
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Beskyttelse til alle dine aktiver

Business Suite beskytter hele miljøet og indeholder et centralt administrationsværktøj.
Det gør alt sammen it-sikkerheden nem.

To versioner, så det passer til dine
sikkerhedskrav
Business Suite Standard giver dig alle de ovenfor nævnte fordele og funktioner.
Business Suite Premium leveres med Softwareopdatering, som tilføjer et ekstra
beskyttelseslag ved at holde operativsystemet og tredjepartsprogrammer opdateret og
beskyttet mod sårbarheder.
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