SEGURANÇA INTEGRADA
O Business Suite reúne os melhores elementos
de segurança de forma integrada, eliminando
as vulnerabilidades. Em seu cerne está o Policy
Manager, um centro de controle escalável que
permite você gerenciar todos os aplicativos de
segurança.

Com o Business Suite você pode definir, distribuir
e executar políticas de segurança, configurar
atualizações automáticas e monitorar toda
a segurança. Escolha o pacote completo ou
compre as licenças separadas.
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A F-Secure é uma empresa finlandesa que resolve desafios de segurança de negócios há mais de 25 anos. Nossas soluções, que colecionam prêmios
globais dos principais especialistas independentes, vão muito além do anti-malware tradicional. Oferecemos a melhor e mais moderna proteção para
endpoints, gestão de segurança e soluções de rede. Em conjunto com nossa rede de mais de 200 operadoras de telecomunicações e milhares de
parceiros de serviços de TI, atendemos a milhões de clientes privados e empresariais em nível local e em todo o mundo.

PRINCIPAIS RECURSOS
O Business Suite combina segurança total e gerenciamento avançado em uma solução abrangente
para segurança completa... e tranqulidade total.
Central Management
Gerencie toda a segurança de TI em um só
local, incluindo monitoramento e execução de
políticas de segurança
Client Security
Segurança de múltiplas camadas para desktops e
laptops fornece proteção completa para endpoint
Server Security
Obtenha proteção em tempo real para
servidores Microsoft Windows®, Citrix e
Microsoft Terminal. Inclui atualizações diárias de
softwares de terceiros, anti-spam, proteção de
navegação e verificação de vírus programada

Communication & Collaboration
Proteja o Microsoft Exchange e o Microsoft
SharePoint de spam e malware
Virtual Security
Otimize o desempenho em ambientes virtuais
públicos e privados por meio da verificação
offload para um servidor dedicado
Web Filtering
Proteja email, navegação web e o tráfego de
transferência de arquivos com proteção premiada
a nível de gateway
Automatic Patch Management
Elimine até 80% dos malwares comuns com
correção atualizada de sistema operacional e
aplicativos de terceiros

