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Kaspersky®  Open Space Security

Open Space
Security Proteção antimalware

inigualável

Superfície reduzida para
um melhor desempenho

Gerenciamento e relatórios
abrangentes reportes
comprensibles

Fácil de instalar, mais fácil
de gerenciar
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Kaspersky Open Space Security é um conjunto de produtos
que oferece segurança para todos os tipos de terminais de rede, de
dispositivos móveis a servidores. O tráfego de dados de entrada e
de saída, incluindo email, tráfego da Web e interações de rede, é
verificado quanto à presença de conteúdo malicioso e a administração
é simplificada através do uso de um conjunto sofisticado de ferra-
mentas administrativas.

Kaspersky Open Space Security dá suporte a todas as principais
plataformas, Windows, Linux, Novell NetWare, etc., e é fácil de
instalar e usar. Este conjunto de produtos protege diversos tipos de
nós de rede simultaneamente. O cliente pode escolher uma das três
opções de produtos Open Space, de acordo com os componentes
da rede corporativa que exigem proteção:

• Kaspersky Business Space Security
• Kaspersky Enterprise Space Security
• Kaspersky Total Space Security

Proteção
Detecção, remoção e proteção contra malware inigualáveis, englobando
explorações conhecidas e desconhecidas. Nossa proteção pode ser
personalizada de acordo com funções ou localizações individuais, ou
ambas.

Desempenho
Super-rápido quando se trata de verificar os sistemas ou o tráfego
que chega através da sua rede.  Com o Kaspersky, seus usuários não
ficarão mais lentos. A menor superfície de cliente possível e as
atualizações pequenas e frequentes permitem que seus usuários
tenham a largura de banda necessária quando precisarem.

Facilidade de gerenciamento
Uma nova interface gráfica do usuário torna as tarefas de gerenciamento
relacionadas à segurança rápidas e fáceis.  Relatórios em tempo real
de leitura fácil fornecem as informações críticas imediatamente, de
forma que seus gerentes de TI podem concentrar sua atenção onde
ela é exigida.

Implantação instantânea
Sabemos que nenhuma empresa deseja passar por uma transação
trabalhosa e demorada.  Para isso, a Kaspersky cria produtos de
segurança empresarial pensando em exceder as expectativas de
nossos clientes desde o início. Nossas soluções descobrem os sistemas
na sua rede, removem softwares incompatíveis, enviam e instalam os
softwares Kaspersky e implementam diretivas de segurança; tudo
usando assistentes amigáveis para orientar você e a sua equipe
durante todo o processo.

Business Space Security
Oferece proteção de qualidade superior para bens de informações corporativas
contra todos os tipos de ameaças da Internet atuais.

Kaspersky Business Space Security oferece proteção para estações de
trabalho, smartphones e servidores de arquivos contra todos os tipos de
ameaças de computador, evita epidemias de programas maliciosos e
mantém as informações protegidas e totalmente acessíveis para os usuários
dos recursos da rede. O produto foi criado para atender às crescentes
demandas dos servidores que operam sob cargas pesadas.

Destaques do produto
• Proteção antivírus para os principais nós da rede: estações de trabalho,

notebooks, servidores de arquivos e smartphones

• O novo mecanismo antivírus garante o uso otimizado de recursos

• Proteção proativa aprimorada para estações de trabalho e servidores de
arquivos contra novos programas maliciosos

• Verificação do tráfego da Internet e de emails quando necessário

• Firewall pessoal para a proteção em qualquer tipo de rede, incluindo 
redes sem fio

• Proteção local contra emails não solicitados e phishing

• Evita vazamentos de dados de smartphones perdidos

• Proteção para servidores de arquivos com Windows,
Linux e Novell NetWare

• Proteção abrangente para servidores de terminal e servidores de cluster

• Balanceamento de carga de processos do servidor

• Suporte completo para sistemas de 64 bits

Recursos adicionais
• Instalação, gerenciamento e atualizações centralizados

• Escalabilidade

• Os painéis exibem o status atual da proteção antivírus da rede

• Controle de dispositivos para gerenciar o uso de mídias removíveis
por funcionários

• Diretiva de segurança exclusiva para usuários remotos

• Suporte para a tecnologia de controle de acesso de rede
(Cisco® NAC e Microsoft® NAP)

• Relatórios abrangentes sobre o status de proteção da rede

Produtos disponíveis
• Estações de trabalho

• Servidores de arquivos

• Gerenciamento

Premium Protection Where Business Happens

Kaspersky®  Open Space Security
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Total Space Security
Fornece proteção integrada para redes corporativas de qualquer tamanho ou
nível de complexidade, contra todos os tipos de ameaças atuais da Internet.
A solução inclui componentes para a proteção de estações e smartphones,
garantindo aos usuários um acesso rápido e seguro aos recursos de informações
da empresa e à Internet, além da comunicação segura por email.

Destaques do produto
• Proteção integrada contra malware, spyware, ataques de hackers e spam

em todos os níveis da rede corporativa

• Um novo mecanismo antivírus garante o uso otimizado de recursos

• Proteção proativa aprimorada para estações de trabalho e servidores

• Verificação do tráfego da Internet e de emails quando necessário

• Firewall pessoal para a proteção em qualquer rede, incluindo Wi-Fi

• Proteção local contra emails não solicitados e phishing

• Evita vazamentos de dados de smartphones perdidos

• Proteção para servidores de arquivos com Windows, Linux e Novell NetWare

• Proteção abrangente para servidores de terminal e servidores de cluster

• Balanceamento de carga de processos do servidor

• Proteção antivírus para servidores de email Sendmail, qmail, Postfix e Exim

• Verificação de mensagens, bancos de dados e outros objetos em servidores
Lotus Notes/Domino

• Verificação de todas as mensagens em servidores Microsoft Exchange

• Bloqueia o envio de emails em massa e surtos de malware

• Proteção contra spam centralizada

• Verificação antivírus do tráfego da Internet (HTTP/FTP) em tempo real

• Protege o Microsoft ISA Server (inclusive as matrizes de servidores)

• Suporte para equipamentos de servidor proxy

• Suporte completo para sistemas de 64 bits

 Recursos adicionais
• Instalação, gerenciamento e atualizações centralizados

• Escalabilidade

• Os painéis exibem o status atual da proteção antivírus da rede

• Controle de dispositivos para gerenciar o uso de mídias removíveis
por funcionários

• Diretiva de segurança exclusiva para usuários remotos

• Suporte para a tecnologia de controle de acesso de rede
(Cisco® NAC e Microsoft® NAP)

• Relatórios abrangentes sobre o status de proteção da rede

Produtos disponíveis
• Estações de trabalho

• Servidores de arquivos e email

• Antispam

• Mobile Security

• Gerenciamento

Enterprise Space Security
Assegura o livre fluxo de informações na sua organização e a comunicação
segura com o mundo externo.

A solução inclui componentes para a proteção de estações de trabalho,
smartphones e servidores de arquivos e de email contra todos os tipos de
ameaças de computador atuais, a remoção de malware de emails, mantendo
as informações protegidas e totalmente acessíveis aos usuários dos recursos
de rede.

Destaques do produto
• Proteção antivírus para os nós críticos da rede: estações de trabalho, 

notebooks, servidores de arquivos e de email, além dos smartphones

• Um novo mecanismo antivírus garante o uso otimizado de recursos

• Proteção proativa aprimorada para estações de trabalho e servidores 
de arquivos contra novos programas maliciosos

• Verificação do tráfego da Internet e de emails quando necessário

• Firewall pessoal para a proteção em qualquer tipo de rede, incluindo 
redes sem fio

• Proteção local contra emails não solicitados e phishing

• Evita vazamentos de dados de smartphones perdidos

• Proteção para servidores de arquivos com Windows,
Linux e Novell NetWare

• Proteção abrangente para servidores de terminal e servidores de cluster

• Balanceamento de carga de processos do servidor

• Proteção antivírus para servidores de email Sendmail, qmail,
Postfix e Exim

• Verificação de mensagens, bancos de dados e outros objetos em 
servidores Lotus Notes/Domino

• Verificação de todas as mensagens em servidores Microsoft Exchange,
incluindo pastas públicas

• Bloqueia o envio de emails em massa e surtos de malware

• Suporte completo para sistemas de 64 bits

Recursos adicionais
• Instalação, gerenciamento e atualizações centralizados

• Escalabilidade

• Os painéis exibem o status atual da proteção antivírus da rede

• Controle de dispositivos para gerenciar o uso de mídias removíveis
por funcionários

• Diretiva de segurança exclusiva para usuários remotos

• Suporte para a tecnologia de controle de acesso de rede
(Cisco® NAC e Microsoft® NAP)

• Relatórios abrangentes sobre o status de proteção da rede

Produtos disponíveis
• Estações de trabalho

• Servidores de arquivos

• Servidores de email

• Gerenciamento

Premium Protection Where Business Happens

Kaspersky®  Open Space Security
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Kaspersky Lab Offices in Latin American

Headquarters
1560 Sawgrass Corporate Parkway
4th Floor
Sunrise, FL, USA
Tel. + 1 954 331 8125

Kaspersky®  Open Space Security Protection
As soluções Kaspersky se adaptam às necessidades
de sua organização.  Escolha entre a proteção para
estações de trabalho e ser vidores de arquivos ou a
proteção de email e ga teways. Você encontrará
exatamente o que precisa para garantir a segurança
de seu ambiente,  na rede e f ora do escritório.

Kaspersky Total Space

Kaspersky Enterprise Space

Kaspersky Business Space
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Brasil
Av. das Nações Unidas, 12551
WTC (World Trade Center)
9 Andar
São Paulo –SP–CEO: 04578-000

Com o Kaspersky Administration Kit 8.0, você tem uma visualização única da situação de segurança de toda a sua empresa
através de uma interface simples e intuitiva para o gerenciamento de segurança da rede corporativa completa até
dispositivos individuais. Defina e imponha diretivas de segurança nos dispositivos usados pelos funcionários, onde quer
que eles estejam. E receba informações sobre a segurança em tempo real, da maneira que desejar.

Administration Kit 8.0

• Instalação de todos os componentes em uma etapa
• Fácil atualização das versões anteriores
• Geração automática de pacotes de instalação
• Geração automática de diretivas e tarefas
• Descoberta de rede automática e configurável

• “Remoção e substituição” simplificadas, com remoção
automática de aplicativos incompatíveis

• Integração com o Active Directory
• Uma única reinicialização configurável necessária
• Instalação remota aprimorada

• A administração baseada em cenários fornece um 
conjunto de tarefas “enlatadas” pré-carregadas, 
executadas por um assistente, que ajudam a identificar,
criar e gerenciar diversos fluxos de trabalho padrão

• Interface aprimorada – fácil para iniciantes e 
sofisticada para especialistas

• Menos cliques para concluir uma tarefa
• Suporte a Cisco NAC/MS NAP
• Suporte a diretivas para usuários móveis
• Suporte a WOL
• Limitação de largura de banda

• Painéis com informações de status em tempo real
• Formatos de relatórios ampliados (PDF, XML, SQL Views)
• Suporte a SNMP para integração com consoles de 

segurança

• Auditoria de administração de sistemas

Fácil instalação e implantação

Gerenciamento simplificado

Relatórios sofisticados
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