
Yritysten tietoturva asiantuntijoiden 
hallinnassa

Yritysten tietoturvahaasteet  
Liiketoiminta riippuu nykyisin pitkälti tietokoneista ja mobiililaitteista. Samaan 
aikaan rikolliset kehittävät yhä uusia tapoja Internetin hyödyntämiseksi 
laittomassa toiminnassaan. Näistä tosiseikoista huolimatta monilta yrityksiltä 
puuttuu nykyaikainen tietoturvaratkaisu, joka kattaa organisaation kaikki tasot 
ja jonka avulla voidaan varmistaa, että ohjelmistojen haavoittuvuudet korjataan 
asentamalla päivitykset heti, kun ne ovat saatavilla.  

Palvelu, ei teknologiaa tai ohjelmistoa 
Valitsemalla tietoturvan palveluna voitte keskittyä liiketoimintaan huolehtimatta 
tietoturvasta, asetuksista tai ohjelmistopäivityksistä. F-Secure Protection Service 
for Business (PSB) suojaa kaikki laitteet uusimmilta tietoturvauhkilta. F-Secure 
huolehtii koko ratkaisun ylläpidosta ja paikallinen tietoturvakumppaninne 
tietokoneiden ja mobiililaitteiden valvonnasta ja hallinnasta. 
Laitteistoinvestointeja ei tarvita. Tämä tuo teille suoria kustannussäästöjä.

Hyödyt

Asiantuntijat vastaavat tietoturvatarpeistanne 
tehokkaasti. Tämä vapauttaa resursseja 
liiketoimintaanne.

Työasemat, kannettavat tietokoneet, 
matkapuhelimet, tiedostopalvelimet ja 
Microsoft Exchange-palvelimet ovat aina 
suojattuina – ilman laitteistoinvestointeja.

Monitasoinen suojaus PC-tietokoneelle: 
virusten ja vakoiluohjelmien torjunta, 
roskapostin ja tietomurtojen esto, sovellusten 
hallinta, palomuuri sekä selauksen suojaus, 
jossa on Exploit Shield -suoja.

Virustentorjuntaa täydentävät 
käyttöjärjestelmän ja kolmansien osapuolien 
sovellusten päivitykset.

F-Secure DeepGuard™ ja F-Secure Blacklight™ 
suojaavat uusimmilta uhkilta ja piilotetuilta 
rootkit-haittaohjelmilta, joita perinteiset 
virustentorjuntaratkaisut eivät tunnista.

Korkealuokkainen suojaus ja keskitetty hallinta

Automaattiset tietoturva- ja 
ohjelmistopäivitykset takaavat sen, että 
tietoturva on aina ajan tasalla.
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Palkittu teknologia 
Paras suojaus 2011, AV-TEST

F-Secure Client Security

F-Secure Protection Service for Business perustuu samaan 
erinomaiseen teknologiaan kuin F-Secure Client Security

Tuetut käyttöympäristöt

Uusin tuettujen käyttöympäristöjen luettelo on 
osoitteessa
www.f-secure.com/webclub

Tuetut kielet

F-Secure PSB Workstation Security ja 
F-Secure PSB Portal

English, čeština, dansk, Nederlands, eesti, suomi, 

français, français canadien, Deutsch, Ελληνικά, 
magyar, italiano, 日本語, Norsk, polski, português, 

português brasileiro, română,  Русский, 
slovenščina, español, español de México, svenska, 

Türkçe, 繁體中文 (香港), 繁體中文 (臺灣),  
简体中文, 한국어 *
(*vain PSB-portaalissa)

F-Secure PSB Server Security

English, Deutsch, Espanol,  Francais,  Italiano, 
Japanese, Polski

F-Secure PSB E-mail and Server 
Security

English, Deutsch, Espanol,  Francais, Italiano, 
Japanese, Polski

F-Secure Protection Service for Business

Ratkaisu suojaa tietokoneet (PC:t, kannettavat tietokoneet ja Macit), 
tiedostopalvelimet (Windows ja Linux), sähköpostipalvelimet (Microsoft 
Exchange) sekä mobiililaitteet (Andoid - ja Symbian puhelimet ja  tablet-
tietokoneet). Automaattiset toiminnot, kuten virustunnisteiden päivitykset ja 
ohjelmistopäivitykset F-Secure-asiakasohjelmiin takaavat sen, että suojaus on aina 
ajan tasalla. Ratkaisu koostuu neljästä eri tuotteesta. 

PSB Workstation Security
Käytössänne voi olla Windows-tietokoneita, Maceja tai molempia. PSB 
Workstation Security -palvelulla voitte suojata kaikki tietokoneenne yhdellä 
tilauksella. Windows-suojaus suojaa yrityksenne kaikilta haittaohjelmilta. Mac-
suojaus sisältää vain virustentorjunnan, ja sillä voi hallita järjestelmän palomuuria. 
PSB Software Updater tarkistaa Windows-työasemat ennakoivasti puuttuvien 
käyttöjärjestelmien ja kolmansien osapuolien sovellusten päivitysten varalta. 
Tämän ansiosta niiden pitäminen ajan tasalla on vaivatonta.

PSB Server Security
Tehokas suojaus Windows- ja Linux-palvelimille. Käytönaikainen ja ajoitettu 
tarkistus varmistaa, ettei tiedostopalvelimillanne ole haittaohjelmia. Windows-
versio sisältää virustentorjunnan, heuristisen analysoinnin ja pilvipohjaisen 
maineteknologian (DeepGuard). Linux-versio sisältää virustentorjunnan, ja sillä voi 
hallita järjestelmän palomuuria.

PSB E-mail and Server Security
Kattava suojaus Microsoft Exchange -palvelimille. Tuote koostuu kolmesta 
moduulista ja se lisensoidaan käytön mukaan. Se sisältää tehostetun 
pilvisuojauksen DeepGuard-teknologian, selauksen suojauksen haitallisten 
internetsivujen varalta ja keskitetyn eristyksen hallinnan. E-mail and Server 
Security tukee Windows-, Microsoft Small Business Server-, Microsoft Exchange-, 
Terminal Server- ja Citrix-palvelimia. 

PSB Mobile Security
Tuote on saatavilla Android-, Symbian-, Blackberry- ja Windows Mobile -alustoille. 
Mobile Security sisältää virusten ja vakoiluohjelmien torjunnan, palomuurin, 
varkaudeneston ja selaussuojauksen – käyttöjärjestelmien välillä on joitakin eroja.

Software Updater
PSB Software Updater varmistaa, että organisaatiossanne käytettävät 
käyttöjärjestelmät ja kolmansien osapuolien sovellukset ovat ajan tasalla. Toiminto 
antaa reaaliaikaisen kuvan tietoturvan tilasta ja pienentää päivittämättömiin 
ohjelmiin liittyviä riskejä. Se voi ennakoivasti tarkistaa tietokoneet puuttuvien 
käyttöjärjestelmä- ja sovelluspäivitysten varalta. Päivitykset voi ottaa käyttöön 
manuaalisesti tai automaattisesti, tai niiden käyttöönoton voi ajoittaa.

Hallitse tietoturvaa itse – Protection Service for 
Business, Standard

Jos haluat hallita tietoturvaa itse, valitse Protection Service for Business Standard 
ja sen helppokäyttöinen web-hallintaportaali. Ratkaisun tekninen toteutus on 
sama kuin tietoturvapalvelussa. Ainoa ero liittyy siihen, kuka hallintaportaalia 
voi käyttää. Hallintaportaali on aina käytettävissä ajasta ja paikasta riippumatta. 
Toimisto- ja etähenkilöstön tietoturvan tilaa voi valvoa jatkuvasti. PSB Standard on 
helppo asentaa ja ottaa käyttöön, eikä kokoonpanoa tarvitse erikseen määrittää. 
Tuotteessa on seitsemän valmista tietoturvaprofiilia loppukäyttäjien erilaisia 
tarpeita varten.
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