
Ξεκάθαρη προστασία 
της επιχείρησής 
σας – όπου κι αν 
κατευθύνεστε

Μάθετε περισσότερα στη 
διεύθυνση
cloud.kaspersky.com

Προστατέψτε 
οποιαδήποτε συσκευή
• Σταθμοί εργασίας με Windows και Mac
• Διακομιστές αρχείων Windows
• Smartphone και tablet με λειτουργικό 

σύστημα Android και iOS
• Διασφαλίστε την επικοινωνία και τη 

συνεργασία με Microsoft Office 365

Απελευθερωθείτε 
από την υποχρέωση 
παρουσίας στο γραφείο
• Φιλοξενούμενη λύση
• Διαχείριση από πρόγραμμα περιήγησης 

στο Web
• Διατίθεται πάντα στη διεύθυνση 

cloud.kaspersky.com

Απολαύστε τα οφέλη του 
cloud
• Ταχύτερη προστασία
• Χωρίς επένδυση κεφαλαίου
• Τέλος οι επιδιορθώσεις την Παρασκευή
• Ανασυντάξτε τους πόρους σας
• Πληρώστε καθώς αναπτύσσεστε
• Φιλική εξωτερική ανάθεση

http://cloud.kaspersky.com


Η προσέγγιση που βασίζεται στο cloud σημαίνει ότι οι χρήστες μπορούν να 
εργάζονται με ασφάλεια σε οποιαδήποτε συσκευή και να συνεργάζονται με 
ασφάλεια στο διαδίκτυο, στη δουλειά ή στο σπίτι, από απομακρυσμένα γραφεία και 
επί τόπου.  Η κονσόλα μας που βασίζεται στο cloud σημαίνει ότι η διαχείριση της 
ασφάλειάς σας μπορεί να γίνει από οπουδήποτε και οποιαδήποτε στιγμή. 

Το Kaspersky Endpoint Security Cloud προωθεί την ασφαλή έγκριση cloud, με Shadow 
IT Discovery και προστασία για MS Office 365.  Η έναρξη είναι γρήγορη και εύκολη, 
χωρίς να χρειάζεται να ρυθμίσετε έναν διακομιστή ή να διαμορφώσετε πολιτικές 
ασφαλείας, και οι χρήστες προστατεύονται από τη στιγμή που θα συνδεθούν στο 
διαδίκτυο. Πέρα από το ότι είστε πιο ασφαλείς, θα διαπιστώσετε ότι με το Kaspersky 
Endpoint Security Cloud αφιερώνετε λιγότερο χρόνο στη διαχείριση της ασφάλειας ΙΤ, 
ώστε να αφοσιώνεστε σε επιχειρηματικές εργασίες υψηλής προτεραιότητας.

Μοναδική λύση ασφαλείας για όλες τις
ανάγκες ασφαλείας ΙΤ σας
Όλα όσα χρειάζεστε για να προστατέψετε επιτραπέζιους υπολογιστές Windows και 
διακομιστές αρχείων, συσκευές Mac OS, κινητά iOS και Android, ακόμα και Microsoft 
Office 365. 
Είναι εύκολο να δημιουργήσετε λογαριασμό στο Kaspersky Endpoint Security Cloud 
και να αναπτύξετε agent τελικού σημείου από απόσταση, αντί να βασίζεστε στην 
παροχή υλικού και λογισμικού. Απολαύστε άμεση προστασία με προκαθορισμένες 
πολιτικές που αναπτύχθηκαν από τους επαγγελματίες ασφαλείας μας, καθώς και 
αυτόματη πρόληψη απειλών και αναίρεση κακόβουλων δραστηριοτήτων, για 
απρόσκοπτη απόκριση και συνολική εξοικονόμηση χρόνου.

Προστασία για τα πάντα και από παντού
Ανεξάρτητα από το πού βρίσκεται το φυσικό σας γραφείο σήμερα και πού μπορεί 
να βρίσκονται οι χρήστες σας ενώ ολοκληρώνουν τη δουλειά τους, προστατέψτε 
τους όλους μέσω της κονσόλας που βασίζεται στο cloud. Ασφαλίστε γεωγραφικά 
διαχωρισμένα γραφεία, εργαζόμενους στο σπίτι ή στον χώρο εργασίας, στα 
γραφεία τους ή στον δρόμο, ανεξάρτητα από τη συσκευή με την οποία εργάζονται. 
Ενεργοποιήστε την απομακρυσμένη κρυπτογράφηση για να βεβαιωθείτε ότι τα 
εταιρικά σας δεδομένα είναι ασφαλή, ακόμα και αν μια συσκευή χαθεί ή κλαπεί. Ένα 
πλούσιο σύνολο δυνατοτήτων διαχείρισης συσκευών διασφαλίζει ότι οι φορητές 
συσκευές που είναι μακριά σας παραμένουν ασφαλείς και υπό τον έλεγχό σας.

Ασφάλεια για φορητές συσκευές 
και διαχείριση δυο συσκευών σε 
κάθε άδεια χρήστη

• Η προστασία από ιούς προστατεύει 
από απειλές, ιούς και άλλες κακόβουλες 
εφαρμογές σε πραγματικό χρόνο.

• Η προστασία στο διαδίκτυο μπλοκάρει την 
πρόσβαση σε τοποθεσίες Web ηλεκτρονικού 
"ψαρέματος" και κακόβουλες τοποθεσίες 
Web, και παρακολουθεί την πρόσβαση σε 
τοποθεσίες Web.

• Η προστασία κωδικών πρόσβασης 
ασφαλίζει την πρόσβαση σε συσκευές με 
ξεκλείδωμα οθόνης με κωδικό πρόσβασης 
που υποστηρίζουν Face ID και Touch ID.

• Οι έλεγχοι εφαρμογών και δυνατοτήτων 
περιορίζουν την ακατάλληλη χρήση 
εφαρμογών εταιρικής πολιτικής και 
δυνατοτήτων φορητών συσκευών.

• Η αντικλεπτική προστασία σάς 
επιτρέπει να εντοπίζετε, να κλειδώνετε 
και να ενεργοποιείτε τον συναγερμό ή να 
διαγράφετε δεδομένα από συσκευή που έχει 
χαθεί ή κλαπεί απομακρυσμένα.

• Οι πλούσιες δυνατότητες για τις 
εποπτευόμενες συσκευές παρέχουν 
στις επιχειρήσεις καλύτερο έλεγχο των 
συσκευών τους iOS.

Το Kaspersky Endpoint Security Cloud παρέχει μια μοναδική λύση για όλες τις ανάγκες 
ασφάλειας ΙΤ του οργανισμού σας.  Μπορείτε να διασφαλίσετε την ομαλή λειτουργία της 
επιχείρησής σας, όσο η Kaspersky αποκλείει ransomware, κακόβουλο λογισμικό χωρίς 
αρχεία, επιθέσεις zero-day και άλλες πρωτοεμφανιζόμενες απειλές.

Sign up at
cloud.kaspersky.com

Add devices
to protect

Manage weekly for
15 mins (approx.)

Εγγραφείτε στη διεύθυνση 
cloud.kaspersky.com

Προσθέστε συσκευές 
για προστασία

Εβδομαδιαία διαχείριση για
15 λεπτά (περ.)

http://cloud.kaspersky.com


1 Το Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus περιλαμβάνει το Kaspersky Security for Microsoft Office 365

Cloud Discovery

Περιορισμός του αριθμού των μη ελεγχόμενων 
υπηρεσιών IT στο cloud σε εταιρικά δίκτυα, 
όπως:

• Κοινή χρήση αρχείων
• Web email
• Κοινωνικά δίκτυα
• Υπηρεσίες μηνυμάτων συνομιλιών
• Και πολλά ακόμα

Αποκτήστε τον έλεγχο του cloud
Γνωρίζετε με βεβαιότητα ότι οι χρήστες σας θα παράγουν με αστραπιαία 
ταχύτητα «Shadow IT» στην εργασία τους, συνομιλώντας με στιγμιαία μηνύματα, 
κοινοποιώντας αρχεία με προσωπικούς δίσκους cloud, στέλνοντας email από 
προσωπικούς λογαριασμούς και σπαταλώντας χρόνο σε κοινωνικά δίκτυα. 
Γνωρίστε το Shadow IT και κρατήστε τον έλεγχο της υποδομής σας, περιορίστε 
αθέμιτες υπηρεσίες cloud ή συγκεκριμένους χρήστες στο δίκτυό σας και αποφύγετε 
παραβιάσεις δεδομένων. Εν τω μεταξύ, ενεργοποιήστε την ασφαλή συνεργασία και 
επικοινωνία στο Microsoft Office 365 - προστασία για όλες τις σημαντικές εφαρμογές 
του περιλαμβάνεται ήδη1 στο Kaspersky Endpoint Security Cloud. 

Ανακαλύψτε και ελέγξτε το Shadow IT

Διασύνδεση Web προσαρμοσμένη για πολυάσχολο διαχειριστή ΙΤ



Νέα για τις απειλές στον κυβερνοχώρο:  
securelist.com
Νέα για την ασφάλεια IT:  
business.kaspersky.com
Ασφάλεια IT για μικρομεσαίες επιχειρήσεις: 
kaspersky.com/business
Ασφάλεια IT για επιχειρήσεις:  
kaspersky.com/enterprise
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Σύνολο δυνατοτήτων ασφαλείας

Προστασία από απειλές 
σε αρχεία, στο διαδίκτυο, στο 
email

+ +

Τείχος προστασίας + +
Network Attack Blocker + +
Ransomware και αποτροπή 
εκμετάλλευσης + +
Σάρωση για ευάλωτα σημεία + +
Προστασία φορητών συσκευών + +
Cloud Discovery + +
Σύνολο χαρακτηριστικών διαχειρισιμότητας

Μπλοκάρισμα cloud - +
Προστασία Microsoft Office 365 - +
Έλεγχος διαδικτύου - +
'Ελεγχος συσκευών - +
Διαχείριση κρυπτογράφησης - +
Διαχείριση ενημερώσεων 
κώδικα - +

Δυο εκδόσεις 
τιμολόγησης 
για να επιλέξετε 
αυτό που 
χρειάζεστε

Αποκτήσετε τη ΔΩΡΕΑΝ δοκιμαστική έκδοση 30 ημερών 
στο cloud.kaspersky.com

Αν αποφασίσετε να κρατήσετε το Kaspersky Endpoint 
Security Cloud, απλώς πληρώστε για την άδεια και είστε 
έτοιμοι – δεν χρειάζεται να αναπτύξετε πάλι λογισμικό 
τελικών σημείων.
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