Kaspersky Mobile Security Enterprise Edition este o soluție putenică și de încredere pentru
protecția telefoanelor mobile ale angajaților unei companii. Soluția protejeză împotriva
programelor periculoase, sms-urilor de tip spam și atacurilor de pe Internet care vizează
platformele mobile. Oferă protecție pentru datele confidențiale aflate pe un smartphone în cazul
în care acesta este pierdut sau furat.
De ce este necesar să fie protejate smartphone-urile dintr-o companie? Date importante despre o
afacere pot fi deteriorate sau furate prin intermediul programelor periculoase special create pentru
smartphone. Un asemenea dispozitiv poate fi victima atacurilor atunci când sunt descărcate
informații de pe Internet. Dispozitivele mobile infectate pot fi utilizate pentru a pătrunde în
perimetrul rețelei sistemului informatic al unei companii. Pierderea sau furtul unui smartphone
înseamnă că informațiile confidențiale ale unei companii pot ajunge în posesia unui străin. Mai mult
decât atât, sms-urile de tip spam pot crea multe neplăceri.
Kaspersky Mobile Security Enterprise Edition 7.0 este proiectat să ajute companiile să reducă aceste
riscuri. Acesta combină cele mai recente tehnologii Kaspersky Lab pentru platforme mobile cu
experiența extinsă în combaterea programelor periculoase, a atacurilor hacker-ilor și mesajelor de tip
spam. Soluția oferă protecție completă pentru smartphone-urile companiilor și pentru datele aflate
pe ele. Kaspersky Mobile Security Enterprise Edition se integrează cu Kaspersky Administration Kit,
oferind administratorului de sistem control centralizat asupra celui mai înalt nivel de protecție pentru
orice nod din rețea, fie că e un server de fișiere, stație de lucru sau dizpozitiv mobil.
Ușor de administrat
Kaspersky Mobile Security Enterprise Edition poate fi instalat dintr-un singur loc, de către un singur
administrator de sistem, indiferent de numărul de utilizatori de dispozitive mobile din companie, și
chiar dacă utilizatorii se afla în birouri diferite sau sunt plecați în călătorii de afaceri. Instalarea poate
fi efectuată în două moduri: prin intermediul unui PC folosind Microsoft ActiveSync sau Nokia PC
Suite, sau prin SMS prin trimiterea unui link și configurarea prin intermediul Administration Console
folosind GSM Modem.
Administrare flexibilă
În cazul unei epidemii de viruși sau o simplă amenințare de infectare, administratorul de sistem
poate schimba perimetrii de securitate ai dispozitivului mobil pentru toți utilizatorii, sau pentru un

singur grup. Unele sau chiar toate schimbările făcute de utilizatori pot fi blocate de către setările
administratorului implementate de politica de securitate.
Control complet
Indiferent dacă utilizatorul este în birou sau în altă parte, administratorul va avea control deplin
asupra securității dizpozitivelor mobile. Când un dizpozitiv are acces la Internet, stabilește automat o
conexiune cu serverul, primește actualizări și aplică noile politici implementate de administratorul de
sistem.
Administratorul de sistem poate primi informații asupra oricărui dispozitiv mobil în orice moment.
Aceasta include data celei mai recente conectări la Kaspersky Administration Kit, nivelul protecției
antivirus și protecției anti-spam, precum și și rapoartele din modulele Anti-Furt și Paravan de
protecție

Funcții
Protecţie împotriva furtului . Pentru a proteja datele unei companii memorate pe un smartphone în
cazul în care acesta este pierdut sau furat, utilizatorul sau administratorul de reţea poate bloca
smartphone-ul sau şterge fişierele, mesajele, şi lista de contacte de la distanţă. Utilizatorul poate afla,
de asemenea, cine este noul "proprietar" al dispozitivului.


SMS Block. Dacă un smartphone este pierdut, utilizatorul poate trimite un „mesaj SMS
ascuns" către cartela SIM originală. Accesul la smartphone va fi blocat până va fi introdusă o
parolă setată anterior.



SMS Clean. Această funcție este similară cu SMS Block, dar în loc să blocheze smartphone-ul,
șterge memoria dispozitivului.



SIM Watch. Dacă un smartphone este furat, „noul proprietar" va înlocui aproape imediat cartela SIM
originală. Funcția SIM Watch îl va împiedica pe acesta să acceseze datele personale fără a introduce
cartela SIM inițială. În cazul în care se înlocuiește cartele SIM originală cu una nouă, funcția SIM

Watch va trimite utilizatorului inițial noul număr de telefon al dispozitivului fără ca „noul proprietar"
să știe.
Protecție antivirus. Kaspersky Mobile Security oferă scanare în timp real a tuturor fișierelor primite și
a tuturor conexiunilor pentru a împiedica apariția programelor periculoase. Administratorul de
sistem poate stabili cea mai bună perioadă pentru scanare antivirus și aceasta va fi efectuată
automat. Dacă un obiect infectat va fi detectat și acesta nu poate fi dezinfectat, va fi trimis într-un
fișier de tip carantină sau șters.
Paravan de protecție. Administratorul de sistem poate selecta unul dintre nivelele de protecție a
paravanului de protecție integrat. În funcție de nivelul selectat, una sau mai multe restricții vor fi
aplicate pentru a oferi siguranță utilizatorului.
Anti-spam pentru SMS. Numere de telefon ale unor surse de spam cunoscute, numele expeditorilor,
fraze sau cuvinte nedorite pot fi adăugate pe o listă neagră pentru a fi siguri că asemenea mesaje vor
fi mereu blocate. Utilizatorul poate adăuga adrese din lista de contacte pe o listă de încredere.
Actualizări automate. Bazele de date antivirus sunt actualizate automat la intervale de timp stabilite
de administratorul sistemului. Actualizările sunt disponibile prin WAP/HTTP (GPRS, EDGE, Wi-Fi etc.)
sau prin PC.

