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Innovation, driftssikkerhed og hurtige reaktionstider har gjort F-Secure 

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 

konstant kan være på.

Beskytter det uerstattelige

Moduler i Policy Manager

F-SECURE POLICY MANAGER CONSOLE

Med konsollen kan brugere oprette virksomhedspolitikker. Det er nemt med 

brugergrænsefladen at udrulle alle politik-, konfigurations- og installationsfiler til Policy 

Manager Server. Administratorerne modtager også alarmer og beskeder, når forsøg på 

sikkerhedsbrud blokeres.

F-SECURE POLICY MANAGER SERVER

Serveren leverer nye programmer, opgraderinger, opdateringer og politikker til værterne. 

De anvendes alle sammen automatisk og øjeblikkeligt på værtscomputeren.

F-SECURE POLICY MANAGER WEB REPORTING

Med de detaljerede grafiske rapporter kan administratorer identificere de computere, 

der er ubeskyttede eller sårbare over for virusudbrud, før de rent faktisk finder sted. Med 

foruddefinerede grafiske rapporter er det meget hurtigt og nemt at finde ubeskyttede 

computere, spore virusudbrud, validere sikkerhedsindstillinger og præsentere den aktuelle 

sikkerhedsstatus i et visuelt format.

F-SECURE POLICY MANAGER PROxY

Proxyen er designet til at levere daglige opdateringer af virusdefinitionsdatabasen til 

eksterne kontorer via langsomme WAN-forbindelser. Opdateringerne overføres kun én 

gang via den langsomme netværksforbindelse og distribueres lokalt til arbejdsstationer og 

servere på de eksterne kontorer.

POLICY MANAGER
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Det har aldrig været nemmere at 
centralisere sikkerhedsadministrationen

F-Fecure® Policy Manager™ indeholder værktøjer til at automatisere 

de fleste daglige aktiviteter, så du kan bruge mindre tid på manuel 

sikkerhedsadministration. Det drejer sig om at have styr på tingene 24/7 

– uden at anstrenge sig.

Med Policy Manager kan du definere og udrulle sikkerhedspolitikker. Du kan administrere 

it-sikkerhedsprogrammerne på en nem og skalerbar måde. Du kan overvåge it-

sikkerheden, sikre overholdelse af virksomhedens sikkerhedspolitikker og træffe 

foranstaltninger i overensstemmelse hermed, når det er nødvendigt.

F-Secure har i flere år ligget øverst i undersøgelser udført af uafhængige organisationer. 

Policy Manager er et nemt værktøj til administration af disse førsteklasses produkter.

Bedste beskyttelse

24/7 nem sikkerheds-  
administration

Policy Manager er et centraliseret system til sikkerhedsstyring. 

Sikkerhedsadministratorerne kan fjerninstallere, -konfigurere og -overvåge 

arbejdsstationer, servere eller endda eksterne kontorer fra ét sted. PM er et nemt, effektivt 

automatiseringsværktøj til daglige opgaver såsom beskyttelse af nye computere og 

fjernelse af afbrudte værter.

Virksomhedens it-administratorer kan centralt administrere antivirusløsninger såvel 

som alle kritiske netværks- og indholdssikkerhedsløsninger på alle netværksniveauer. 

Hierarkiske administratorrettigheder giver kontrol over adgangsrettigheder for flere 

administratorer enkeltvis. Med indstillinger til politikhåndhævelse kan administratoren 

sørge for overholdelse af virksomhedens sikkerhedspolitikker, og at slutbrugerne altid er 

beskyttet, uanset tid og sted.

Du kan importere virksomhedens organisationsstruktur direkte fra Active Directory. 

Sikkerhedspolitikker kan ændres og distribueres til hele organisationen på få minutter. 

Flere administratorer kan arbejde samtidig, og du kan styre deres adgangsrettigheder 

individuelt for at øge produktiviteten.

Policy Manager genererer omfattende og detaljerede grafiske rapporter, hvor 

firmanetværkets aktuelle beskyttelsesstatus præsenteres i et intuitivt visuelt format. Det 

gør det muligt for administratorer at overvåge og spore sikkerheds- og trusselsniveauet på 

virksomhedens netværk.

Automatisering af daglige opgaver

Adgang til hele netværket
Grundlaget for sikkerhed er at have alle 

elementer på plads.

Elementerne skal også styres effektivt 

– først da kan du altid have tillid til din 

sikkerhedsstatus.

Du kan installere Policy Manager på et par minutter. Det er effektivt at udføre daglige 

opgaver med Policy Manager takket være den høje ydelse og intuitive grafiske 

brugergrænseflade.

Policy Manager kan skaleres til behovene for både små og store virksomheder med 

titusindvis af arbejdsstationer. Uanset størrelsen kan udrulningen, administrationen og 

overvågningen af sikkerhedsløsninger foretages problemfrit i hele organisationen.

Nem og automatiseret 
sikkerhedsadministration

Skalerbar ydelse

End-point
protection

Server
protection

E-mail
protection

Web
filtering

Central
Management
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