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Symantec™ Multi-Tier Protection 
Pewna ochrona dla środowisk wieloplatformowych przed destrukcyjnym oprogramowaniem i
zagrożeniami przenoszącymi się pocztą elektroniczną 
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Przegląd

Zadaniem rozwiązania Symantec Multi-Tier Protection jest

ochrona zasobów firmy i ograniczanie ryzyka przez

zapewnienie najwyższego poziomu ochrony przed

destrukcyjnym oprogramowaniem w wieloplatformowych

sieciach przedsiębiorstwa, serwerach i bramkach poczty

elektronicznej.

Ochrona punktu końcowego sieci

Symantec™ Endpoint Protection zapewnia więcej niż tylko

światowej klasy, najlepszą w branży ochronę przed wiru-

sami i oprogramowaniem typu spyware, działającą w

oparciu o sygnatury. Wykorzystując zaawansowane meto-

dy zapobiegania zagrożeniom, chroni również punkty

końcowe sieci przed ukierunkowanymi i nowymi atakami.

Rozwiązanie to zawiera gotowe do użytku, aktywne tech-

nologie, które automatycznie analizują zachowania apli-

kacji i łączność sieciową w celu wykrywania i blokowania

podejrzanych zachowań, a także funkcje kontroli admini-

stracyjnej, które umożliwiają blokowanie określonych

zachowań urządzeń i aplikacji, uznanych za stwarzające

wysokie ryzyko dla firmy. Można nawet blokować określo-

ne działania zależnie od lokalizacji użytkownika. Takie

wielowarstwowe podejście znacznie obniża ryzyko, dając

pewność, że zasoby firmy są bezpieczne. Jest to uniwer-

salny produkt, zapewniający wszystkie niezbędne funkcje

teraz i umożliwiający włączanie wymaganych elementów

wtedy, kiedy będą potrzebne. Punkty końcowe sieci będą

chronione niezależnie od tego, czy źródłem ataku jest

mający złe zamiary pracownik firmy, czy ktoś z zewnątrz.

Symantec Multi-Tier Protection zawiera również rozwiąza-

nia Symantec AntiVirus™ for Linux® i Symantec

AntiVirus™ for Macintosh®.

Ochrona poczty elektronicznej

Symantec™ Mail Security zapewnia niezwykle wydajną

ochronę poczty elektronicznej przed wirusami i zagroże-

niami bezpieczeństwa oraz wymusza stosowanie przy-

jętych przez firmę zasad dotyczących poczty

elektronicznej w bramkach i na serwerach Microsoft®

Exchange oraz IBM® Domino®. Po zakupie klucza licencyj-

nego możliwa jest –bez dodatkowych obciążeń admini-

stracyjnych, związanych z instalacją lub zakupem 

sprzętu – integracja usługi Symantec Premium

AntiSpam™, zapewniającej precyzyjne wykrywanie spamu.

Symantec oferuje również szereg usług konsultacyjnych,

edukacji technicznej i wsparcia, ułatwiających proces

migracji, instalacji i zarządzania rozwiązaniem Symantec

Multi-Tier Protection i pomagających w pełni uświadomić

sobie korzyści płynące z tej inwestycji. Usługi wsparcia

Essential Support Services dają pewność, że krytyczne

zasoby firmy są chronione przez cały czas. Firmom zamie-

rzającym zlecić na zewnątrz monitoring zabezpieczeń i

zarządzanie nimi Symantec oferuje również Zarządzane

usługi zabezpieczające, zapewniające bezpieczeństwo i

ochronę w czasie rzeczywistym. 

Główne zalety

Bezpieczeństwo

Najlepsze w branży informacje o stanie zagrożeń —

mechanizmy ochrony Symantec wykorzystują wiodącą w

branży sieć Symantec™ Global Intelligence Network do

pozyskiwania najbardziej aktualnych informacji o zagroże-

niach w całym Internecie. Na podstawie tych informacji

można podjąć działania zapewniające ochronę i pewność

bezpieczeństwa w obliczu nowych ataków.

Wielowarstwowa ochrona — zawiera zintegrowane roz-

wiązanie Symantec Endpoint Protection dla systemów

operacyjnych Microsoft Windows®, Symantec AntiVirus

dla systemów Linux i Macintosh i wielokrotnie nagradzane

rozwiązania Symantec Mail Security for SMTP, Symantec

Mail Security for Microsoft Exchange i Symantec Mail

Security for Domino. Takie połączenie zapewnia w goto-

wym do użycia pakiecie z gwarantowaną współoperatyw-

nością podwyższoną ochronę przed zmieniającymi się

zagrożeniami w wieloplatformowych sieciach, w tym

przed wirusami przenoszącymi się pocztą elektroniczną,

oraz zagrożeniami dla bezpieczeństwa.
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Wszechstronna ochrona — integruje najlepsze technolo-

gie powstrzymywania zagrożeń pochodzących nawet od

najbardziej przebiegłych hackerów zanim sieć zostanie

spenetrowana. Na bieżąco wykrywa i blokuje destrukcyjne

oprogramowanie, w tym wirusy, robaki, konie trojańskie,

programy typu spyware, adware i rootkity.

Aktywna ochrona — nowa funkcja Proactive Threat Scan

(aktywne skanowanie zagrożeń) wykorzystuje specjalną

technologię Symantec do punktowej oceny dobrych i złych

zachowań nieznanych aplikacji, co sprzyja wykrywaniu

zagrożeń i eliminowaniu fałszywych alarmów bez potrze-

by tworzenia konfiguracji działających w oparciu o reguły.

Prostota

Łatwość instalacji, konfiguracji i zarządzania — Symantec

Endpoint Protection ułatwia włączanie/wyłączanie i konfi-

gurowanie technologii dopasowanych do systemu. 

Sprawność

Gotowy na Symantec Network Access Control — każdy

punkt końcowy sieci staje się „gotowy na Symantec

Network Access Control”, eliminując potrzebę wprowa-

dzania dodatkowego oprogramowania kontrolującego

dostęp w punkcie końcowym sieci.

* Usługa Symantec Premium AntiSpam™ dostępna jako opcjonalny moduł
dodatkowy 

Wielowarstwowa ochrona przed destrukcyjnym oprogramowaniem i
zagrożeniami przenoszącymi się pocztą elektroniczną 

Główne cechy

Więcej niż program antywirusowy

Ochrona przed wirusami i programami typu spyware —

Symantec Endpoint Protection zapewnia najlepszą ochro-

nę przed destrukcyjnym oprogramowaniem, w tym wio-

dącą na rynku ochronę antywirusową, ulepszoną ochronę

przed oprogramowaniem typu spyware, nową ochronę

przed rootkitami, zmniejszone wykorzystanie pamięci oraz

nowe ulepszenia w zakresie wydajności umożliwiające

użytkownikom wydajną pracę.

Ochrona przed zagrożeniami pochodzącymi z sieci —

zawiera mechanizm zapory sieciowej działający w oparciu

o reguły i generyczne blokowanie exploitów (GEB), które

blokuje destrukcyjne oprogramowanie, zanim przedosta-

nie się ono do systemu.

Aktywna ochrona przed zagrożeniami — zapewnia

ochronę przed nowymi, nieznanymi zagrożeniami.

Zawiera aktywne skanowanie zagrożeń, które działa bez

wykorzystywania sygnatur.

Jeden agent i jedna konsola zarządzania — Symantec

Endpoint Protection, będące częścią Symantec Multi-Tier

Protection, zawiera ochronę przed wirusami i oprogramo-

waniem typu spyware, zaporę dla komputerów biurko-

wych, IPS, kontrolę urządzeń i kontrolę dostępu do sieci

(przy zakupie licencji na Symantec Network Access

Control) w jednym agencie — wszystko to jest zarządzane

z poziomu jednej konsoli.

Symantec AntiVirus dla systemów Linux i Macintosh —

Symantec AntiVirus for Macintosh i Symantec AntiVirus

for Linux usuwają wirusy z załączników do poczty elektro-

nicznej, plików pobieranych z Internetu i innych źródeł w

celu ochrony całej sieci firmy. 

Ochrona poczty elektronicznej — w gotowym do użycia

pakiecie zapewnia ochronę przed przenoszącymi się 

pocztą elektroniczną wirusami i zagrożeniami dla 

bezpieczeństwa.

Symantec Multi-Tier Protection

Antivirus

Antispyware

Firewall

Intrusion Prevention

Device Control

Antivirus

Antivirus

Content Filtering

Whitelisting and Blacklisting

Symantec AntiVirus for Linux

Symantec AntiVirus for Macintosh

Symantec Endpoint Protection

Symantec Mail Security

for Exchange

Symantec Mail Security

for Domino

Symantec Mail Security

for SMTP

Products included

Endpoint Protection
Integrated protection

for Windows systems

Antivirus protection for

non-Windows systems

Mail Protection*
Multi-Tier email security
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Rodzina produktów Symantec Endpoint Protection

Obszar zacieniowany = zarządzany centralnie za pomocą jednego agenta i
jednej konsoli.

Wymagania systemowe

Ochrona punktu końcowego sieci

Symantec Endpoint Protection Client

(Oprogramowanie ochronne dla serwerów, komputerów

biurkowych i laptopów)

• Obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft Windows

Vista™, Microsoft Windows 2003, Microsoft Windows

XP, Microsoft Windows 2000 (SP3 i nowsze)

Symantec Endpoint Protection Manager

• Obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft Windows

2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000

(SP3 i nowsze)

Symantec Endpoint Protection Manager Console

• Obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft Windows

Vista, Microsoft Windows 2003, Microsoft Windows XP,

Microsoft Windows 2000 (SP3 i nowsze)

Klient Symantec AntiVirus dla systemu Linux®

• Obsługiwana dystrybucja Linux: Red Hat® Enterprise

Linux, SuSE Linux Enterprise (dla serwerów / kompute-

rów biurkowych), Novell® Open Enterprise Server,

VMWare ESX

Klient Symantec AntiVirus dla systemu Macintosh

• Komputer Macintosh z procesorem w technologii Intel®

lub PowerPC, z systemem Mac OS X 10.3 lub nowszym

Konsola administracji systemu (dla klienta Macintosh)

• Obsługiwane systemy operacyjne: Mac OS X Server 10.3

lub 10.4

• Wymagania dotyczące serwera: Xserve G5, Xserve,

Power Mac G5, Power Mac G4, Macintosh Server G4,

Power Macintosh G3 (Blue & White), Macintosh Server

G3 (Blue & White), iMac, eMac lub Mac mini 

• RAM: 256 MB 

• Wolne miejsce na dysku: 4 GB

• Przeglądarki: Mac OS X 10.2.x–10.4.x, Windows XP Pro

+ Internet Explorer 6 SP2, Red Hat Linux + Netscape 7 

Ochrona poczty elektronicznej

Symantec Mail Security for Microsoft Exchange

Wymagania systemowe instalacji na serwerze

• Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 2000

Server/Advanced Server/Data Center (SP4), Windows

Server® 2003 Standard/Enterprise/Data Center (SP1),

Microsoft Windows Server 2003 lub Windows Server

2003 R2, wersja Standard lub Enterprise Edition

Wymagania systemowe dotyczące instalacji konsoli

• Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 2000 (SP4),

Windows 2003 (SP1), Windows XP (SP1) 

Symantec
Endpoint

Protection

Symantec
Endpoint

Protection
Small Business

Edition

Symantec
Multi-Tier
Protection

Ochrona przed wirusami X X X

Ochrona przed progra-
mami typu spyware

X X X

Zapora dla komputerów
biurkowych

X X X

Zapobieganie 
włamaniom

X X X

Mechanizmy kontroli
urządzeń

X X X

Symantec Mail Security
for Microsoft® Exchange

X X

Symantec Mail Security
for Domino®

X

Symantec Mail Security
for SMTP

X
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Exchange Server 2007

• Komputer w architekturze sprzętowej x 64 – z proceso-

rem Intel obsługującym technologię Intel Extended

Memory 64 (Intel EM64T) lub procesor AMD obsługu-

jący platformę AMD64

• Co najmniej 2 GB pamięci RAM

Symantec Mail Security for Domino

• Obsługiwane systemy operacyjne: Lotus® Domino

Server wersja 6.5.x i 7.x (tylko system Windows)

Symantec Mail Security for SMTP

• Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 2000

Server SP4,Windows Server 2003 SP1, Windows 2003

Server R2, Solaris 9, Solaris 10, Red Hat AS 3 i 4, Red

Hat ES 3 i 4

• Obsługiwane serwery LDAP: Windows 2000 Active

Directory®, Windows 2003 Active Directory, Sun

Directory Server 5.2, Exchange 5.5, Lotus Domino LDAP

Server 6.5, OpenLDAP (tylko do uwierzytelniania)

• Wymagania sprzętowe: procesor Intel Pentium 4 lub

zgodny (systemy Windows i Linux), procesor

UltraSPARC (system operacyjny Sun™ Solaris™)

Dalsze informacje

Odwiedź naszą stronę internetową

www.symantec.com/endpoint 

Aby porozmawiać ze specjalistą produktowym w USA

zadzwoń pod bezpłatny numer 1 (800) 745 6054

Aby porozmawiać ze specjalistą produktowym poza USA

Adresy i numery naszych biur w poszczególnych krajach

podano na naszej stronie internetowej.

Firma Symantec — informacje

Symantec jest globalnym liderem w dziedzinie oprogra-

mowania infrastrukturalnego, dzięki któremu firmy i kon-

sumenci mogą mieć pewność działania w świecie

globalnej sieci. Firma wspiera klientów w ochronie infra-

struktury, informacji i interakcji, dostarczając im oprogra-

mowanie i usługi związane z zagrożeniami

bezpieczeństwa, dostępnością, zgodnością z regulacjami i

wydajnością. Siedziba główna Symantec znajduje się w

Cupertino w stanie Kalifornia (USA), a firma ma oddziały

w 40 krajach świata. Dodatkowe informacje znajdą

Państwo na stronie internetowej www.symantec.pl.

Symantec Dublin 

Ballycoolin Business Park

Blanchardstown

Dublin 15

Ireland

Phone: +353 1 803 5400

Fax: +353 1 820 4055 
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