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Kaspersky Lab : Experts in Data Security
ศูนยปฏิบัติการ kaspersky ไดรับการยอมรับวาเปนผูนําในการพัฒนาการปองกันไวรัสทั้ง, สปายแวร,
แอดแวร, สแปม รวมทั้งการโจมตีจากแฮกเกอร
ศูนยปฏิบัติการ Kaspersky ไดสั่งสมความรูและประสบการณเปนเวลา 15
ปในการตอสูกับไวรัสและการคุกคามระบบสารสนเทศ(IT) ตางๆ จนทําใหสามารถคาดการณไดวา
สปายแวร และไวรัสคอมพิวเตอรนั้นจะพัฒนาไปในรูปแบบใด
ซึ่งถือวาเปนขอไดเปรียบของผลิตภัณฑและบริการของศูนยปฏิบัติการ Kaspersky
โดยศูนยปฏิบัติการ Kaspersky
เปนผูนําที่เหนือกวาคูแขงในการใหการปองกันภัยคุกคามที่ไดผลสูงสุด
ดวยบริการของศูนยปฏิบัติการ Kaspersky ที่มีอยางครอบคลุมทําใหลูกคามั่นใจไดวา
ธุรกิจจะไดรับตรงตามความตองการ พรอมกันนั้นทางศูนยปฏิบัติการ Kaspersky วางแผนชวยเหลือ
พรอมทั้งติดตั้งระบบปองกันไวรัสทั้งองคกร โดยลูกคาของศูนยปฏิบัติการ Kaspersky
จะไดรับการอัพเดตฐานขอมูลปองกันไวรัสทุก ๆ ชั่วโมงและการใหบริการทางดานเทคนิคตลอด 24
ชั่วโมงในหลายภาษา
ผลิตภัณฑของศูนยปฏิบัติการ Kaspersky
เองไดรับการยอมรับในคุณภาพของผลิตภัณฑจากบริษัทฮารดแวรและซอพแวรชั้นนําทั่วโลก เชน
Microsoft, IBM, Intel, Novellและอื่นๆอีกมากมาย
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Advanced Technologies from Kaspersky Lab
ศูนยปฏิบัติการ Kaspersky ไดพัฒนาเทคนิคที่ทันสมัยที่มีในผลิตภัณฑของ Kaspersky
รวมทั้งผลิตภัณฑของหุนสวนทางธุรกิจของศูนยปฏิบัติการ Kaspersky เองดังเชน F-Secure
(ประเทศฟนแลนด), G-Data (ประเทศเยอรมันนี), Sybari (ประเทศอเมริกา), Blue Coat Systems
(ประเทศอเมริกา), Clearswift (สหราชอาณาจักร), Astaro (ประเทศเยอรมันนี), Alcatel
(ประเทศฝรั่งเศส), ZyXEL(ประเทศไตหวัน) BlackSpider (สหราชอาณาจักร)
เทคโนโลยีในการปองกันไวรัสของ Kaspersky Lab เปนการผสมผสานของหลักเกณฑที่วา
ตรวจจับ Mailware ไดมาก และผิดพลาดในเชิงบวกใหนอยที่สด
ุ ทําใหแนใจไดวา
สามารถปองกันภัยคุกคามจากไวรัส
ไดอยางมีประสิทธิภาพและใหความปลอดภัยกับขอมูลของคุณสูงสุด
ซึ่งคุณลักษณะพิเศษของการปองกันไวรัสของ Kaspersky Lab คือ
ความสามารถที่จะจําแนกและตรวจสอบไวรัสที่มีอยูในแฟมขอมูลตาง ๆ ไมวาจะเปน Archived File
หรือ ไฟลที่มีการบีบอัด (Compresses file formats)
Kaspersky Lab ใชหลักการ Heuristic analyzer, Intrusion prevention system (IPS) และ
behavior blocking มาใช เพื่อตรวจจับ Maliciouse code ใหม ๆ
ทั้งหลาย...พรอมทั้งปรับปรุงฐานขอมูลของตัวปองกันไวรัส (Anti-Virus) ใหทันสมัยทุก ๆ ชั่วโมง
จากการทดสอบเปรียบเทียบจากบริษัทตางๆทางดาน IT ศูนยปฎิบัติการ Kaspersky
ไดรับคะแนนสูงสุดโดยมีรางวัลรับรองมากมายดังนี้ รางวัลการทดสอบจาก VB 100% จาก
Virus Bulletin, รางวัล Checkmark จาก British West Coast Labs, ประกาศนียบัตร
ICSA จาก ICSA Labs และอื่นๆอีกมากมาย
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Corporate Network Protection Today
สิ่งสําคัญที่สุดสิ่งหนึ่งทีเ่ ราตองคํานึงถึงเสมอคือ Infrastructure ของบริษัท จะตองถูกปกปอง,
ปองกันและปลอดภัยจากภัยคุกคามทั้งระบบ โดยใชแนวทางที่หลากหลาย
และเหมาะสมในการปองกันการคุกคามทีเ่ ขามายังระบบเครือขายในทุก ๆ ดาน
เราจะตองทําการติดตั้ง ระบบปองกันไวรัส ใหสามารถบริหารจัดการไดจากสวนกลาง (centralized
administration) เพื่อชวยใหการบริหารจัดการ และการบริการรวดเร็วขึ้น
มีความเสถียรที่จะปองกันภัยคุกคามตาง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน
การปองกันบน Internet Gateways, Workstation, Mail และ File Server
รวมถึงเราจะตองสามารถควบคุม การใชงานของพนักงานที่เดินทางบอย ๆ (mobile user) ใหได
การปองกันไวรัสในปจจุบันและอนาคตที่ใหไดผลดีทส
ี่ ุด
คือการใชโซลูชั่นจากผูจําหนายหลายรายในระบบเครือขายเดียวกัน
ถึงแมวาจะไมมีโปรแกรมปองกันไวรัสใดที่มีเทคนิคการปองกันภัยที่จะรับรองไดวาสามารถปองกันกา
รคุกคามไดสมบูรณที่สด
ุ
ซึ่งการผสมผสานผลิตภัณฑที่พัฒนาจากผูจําหนายหลายรายที่มีเทคนิคการปองกันไวรัสที่แตกตาง
กันนั้นจะชวยเพิ่มระดับการปองกันภัยคุกคามจากโลกไซเบอร (Internet) ไดมากยิ่งขึ้น
ปจจุบัน ผูไมประสงคดี (Hackers) สามารถปลอยไวรัสหรือภัยคุกคามตาง ๆ
เขามาในระบบเครือขายไดงายมาก ทําใหหลาย ๆ บริษัท หลาย ๆ ธุรกิจ
มองหาโปรแกรมที่จะมาชวยปองกันระบบเครือขายของเขาใหมีความปลอดภัยสูงสุด ในเงือ
่ นไขที่วา
จะตองสามารถปองกันระบบเครือขายทั้งหมดขององคกรได โดยหลัก ๆ จะมองวา Anti-Virus
จะตองมีการ update ฐานขอมูลใหทันสมัยเพือ
่ สามารถตรวจจับภัยคุกคามใหม ๆ ใหไดเร็วที่สุด
นั่นคือเหตุผลวา ทําไม Response Time ของการดักจับภัยคุกคามใหม ๆ จึงเปนองคประกอบหลัก
ที่องคกรเลือกใช Anti-virus ของคายนั้น ๆ
Kaspersky Lab
จึงขอเสนอผลิตภัณฑที่มีความครบถวนทั้งโซลูชั่นในการปองกันที่ครอบคลุมทั้งระบบเครือขาย
โซลูชั่นที่วานี้ ของ Kaspersky สามารถตรวจสอบไวรัส (Scanning) การรับสง Email, การใชงาน
Website รวมทั้ง File Server และ Workstation ตาง ๆ ในองคกรไดอยางสมบูรณ
โดยใชเครื่องมือในการจัดการจากศูนยกลาง (Admin Kit) มีการปรับปรุง (update)
ฐานขอมูลของตัวปองกันไวรัส (Anti-Virus) ทุกๆชั่วโมง ใหทันสมัยอยูเสมอ
ดังนั้น ศูนยปฏิบัตก
ิ าร Kaspersky จึงเปนผูนําในเรื่องการปองกันและตอบสนองตอภัยคุกคามใหม ๆ
ชนิดตาง ๆ ไดอยางทันทวงที และมีประสิทธิภาพสูงสุดในปจจุบัน
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Products
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Kaspersky Work Space Security
Package นี้มีวัตถุประสงค เพื่อปองกันและสรางความปลอดภัยใหกับเครื่องที่เปน
Client/Workstation โดยไมมีเครื่องตระกูล Server อยูภายในองคกร
แตยังสามารถบริหารจัดการไดจากสวนกลางอยู (Administration Kit)
เปน Package ที่เหมาะกับองคกรที่ไมมเี ครื่องตระกูล Server มีเพียงเครื่อง Client ที่เปน
Workstation ปกติเทานั้น เชน Windows95/98/ME 2000/XP/Vista หรือ Linux Workstation
Kaspersky Work Space Security สามารถบริหารจัดการจากสวนกลาง (centralized
protection) เพื่อปองกันภัยคุกคามที่เขามายังเครื่อง Client หรือ Workstations
ไดทั้งในสวนของเครือขายระดับองคกร, เครือขาย Internet และเครื่องที่ Remote มาจากภายนอก
ไมวาจะเปน ไวรัส, สบายแวร, การโจมตีของ hacker และ spam
สามารถควบคุมและปองกัน ขอมูลทั้งขาเขาและขาออกเต็มรูปแบบ ไมวาจะเปน Email, Web หรือ
การติดตอสื่อสารกันทางระบบเครือขายบน PC ทุกเครื่อง Kaspersky Work Space Security
สรางความปลอดภัยเต็มรูปแบบใหกับ Users ไมวานั่งทํางานบนเครือขายในองคกร
หรือเดินทางไปทําธุรกิจในสถานที่ใด ๆ
จุดเดนผลิตภัณฑ* (Product Highlights)
 สามารถปองกันไวรัส, สปายแวร, การโจมตีของ Hacker และ Spam ได
 สามารถปองกัน Malware ใหม ๆ ไดเปนอยางดี
 มี IDS และ IPS ซึ่งเปนระบบ firewall ที่สามารถปองกันเครื่องคอมพิวเตอรไดดวยตัวเอง
 สามารถที่จะ Roll back ระบบกลับไปได
หากระบบเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากโปรแกรมที่มุงราย
 สามารถปองกัน จากผูไมประสงคดี ที่ตองการเขามาขโมยขอมูลสําคัญสวนบุคคลทาง
Internet และ จากการโจมตีของ spam
 สามารถจัดสรรทรัพยากร (resources) อยางชาญฉลาดในระหวางที่มีการ Scan
ทําใหเครื่องไมหนวงมาก ถึงแมจะทําการ Full Scan ในขณะนั้นก็ตาม
Features เพิ่มเติม (Additional Features)
 มีศูนยกลางควบคุมการติดตั้งและบริหารจัดการไดจากจุด ๆ เดียว (Administration Kit)
 สนับสนุนสําหรับ Cisco® NAC (Network Admission Control :
หนวยควบคุมการรับเขาเครือขาย)
 ดวยเทคโนโลยีการ SCAN อานแบบ " On-the-Fly Scan" ทําใหสามารถ Scan อีเมล และ
Internet Traffic ไดอยางตอเนื่องโดยไมรบกวนการประมวลผลขอมูล
 สามารถ Block pop up ของ Windows และ Banner
โฆษณาตางๆในระหวางที่มีการใชงาน Internet
 สรางความปลอดภัย ไมวาจะทํางานกับระบบเครือขายชนิดใด ๆ เชน LAN, WiFi
 มีเครื่องมือ (Tools) ในการสราง Rescue disk
 มีรายงานที่ทําใหทราบถึงสถานะของระบบตลอดเวลา (system status)
 มีการอัพเดทฐานขอมูล (databases) โดยอัตโนมัติ ตลอดเวลา
 สนับสนุนการทํางานสําหรับ 64 -บิต platforms อยางสมบูรณ
 ปรับความสามารถใหเหมาะสมสําหรับเครื่อง Laptop (Optimized for laptops) ใหเขากับ
Intel® Centrino กับ ® Duo mobile technology)
 สามารถที่จะ remote จากระยะไกลไดอยางมีประสิทธิภาพ ในการกําจัดสวนที่มีการติดไวรัส
โดยใช Intel® Active Management (Intel® vPro™)
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Kaspersky Business Space Security
Package นี้มีวัตถุประสงค เพื่อปองกันและสรางความปลอดภัยใหกับเครื่องที่เปน
Client/Workstation และเครื่องตระกูล Server ไดเพิ่มคุณสมบัติจากชุด Work Space คือ สามารถ
Install Kapersky Antivirus สําหรับเครื่องตระกูล Server ได พรอมบริหารจัดการไดจากสวนกลาง
(Administration Kit)
เปน Package ที่เหมาะกับองคกรที่มีการใชงาน Client รวมกับ Server เชน Linux File Server กับ
Linux Workstation หรือ Windows2000/2003/2008 Server กับ Windows 95/98/ME/2000,
XP/Vista
Kaspersky Business Space Security มีความสามารถสูง
ในการปองกันและรักษาความปลอดภัยตอขอมูล และทรัพยสินดาน IT ขององคกร
จากภัยคุกคามทาง Internet ไดทุกชนิด
Kaspersky Business Space Security สามารถปองกันเครื่องลูกขาย (Workstations) และ File
servers (เครื่องตระกูลแมขา ย) ไดจากไวรัสทุกชนิด ไมวาจะเปน Trojans และ Worms
ที่มักจะมีการแพรกระจายและระบาดเปนครั้งคราว
สามารถปองกันและรักษาความปลอดภัยสําหรับผูใชในการเขาถึงแหลงขอมูลหรือทรัพยากรในเครือ
ขาย (network resources) ไดเปนอยางดี นอกจากนี้
ผลิตภัณฑยังไดรับการออกแบบมาเพื่อใหเครื่องแมขาย (servers)
สามารถที่จะตอบสนองการทํางานภายใตสภาวการณทโี่ หลดอยางหนัก
ใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงอีกดวย
จุดเดนผลิตภัณฑ* (Product Highlights)
 มีศูนยกลางควบคุมการติดตั้งและบริหารจัดการไดจากจุด ๆ เดียว (Administration Kit)
 สนับสนุนสําหรับ Cisco® NAC (Network Admission Control :
หนวยควบคุมการรับเขาเครือขาย)
 มีการปองกันสําหรับเครื่องลูกขาย (workstations) และ File servers
จากภัยคุกคามทุกประเภททาง Internet
 เทคโนโลยี iSwift สามารถปองกันการสแกนแบบวนซ้ํากับขอมูลที่มากมายบนเครือขายได
 สามารถทํา Load Balancing ใหกับ Processors บน Server ได
 มีการกัก การติดไวรัสของเครื่องลูกขาย (workstations) เอาไว
 สามารถที่จะ Roll back ระบบกลับไปได
หากระบบเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากโปรแกรมที่มุงราย
 สามารถรองรับการเพิ่มของ user ได (Scalability)
Features เพิ่มเติม (Additional Features)
 สามารถปองกัน Malware ใหม ๆ ไดเปนอยางดี
 ดวยเทคโนโลยีการ SCAN อานแบบ " On-the-Fly Scan" ทําใหสามารถ Scan อีเมล และ
Internet Traffic ไดอยางตอเนื่องโดยไมรบกวนการประมวลผลขอมูล
 มี IDS และ IPS ซึ่งเปนระบบ firewall ที่สามารถปองกันเครื่องคอมพิวเตอรไดดวยตัวเอง
 สรางความปลอดภัย ไมวาจะทํางานกับระบบเครือขายชนิดใด ๆ เชน LAN, WiFi
 มีเทคโนโลยี Self-defense สามารถปกปองโปรแกรม Kaspersky Antivirus
จากโปรแกรมที่มุงรายตอระบบ
 สามารถกัก object ที่สงสัยวาจะติดไวรัส เอาไว
 มีการอัพเดทฐานขอมูล (databases) โดยอัตโนมัติ ตลอดเวลา
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Kaspersky Enterprise Space Security
Package นี้มีวัตถุประสงค เพื่อปองกันและสรางความปลอดภัยใหกับเครื่อง Servers, Workstations
และ Mail Server พรอมบริหารจัดการไดจากสวนกลาง (Administration Kit)
เปน Package ที่เหมาะกับองคกรที่มีการใชงาน Client รวมกับ Server และ Email Server เชน
MS-Exchange, Lotus Notes/Domino, Linux Mail
Kaspersky Enterprise Space Security สรางความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัย
ของการติดตอสื่อสารของบริษัททั้งภายในและการติดตอกับโลกภายนอก ไดอยางดีเยี่ยม
สามารถปองกันเครื่องลูกขาย (Workstations), File servers (เครื่องตระกูลแมขาย) และ Mail
Server ไดจากไวรัสทุกชนิด ไมวาจะเปน Trojans และ Worms
จุดเดนผลิตภัณฑ* (Product Highlights)
 สามารถปองกันสําหรับเครื่องลูกขาย (workstations) และ เครื่องแมขาย จากไวรัส,
Trojans และ worms
 มีการปองกันสําหรับ Mail servers เชน Sendmail, Qmail, Postfix และ Exim
 ทําการสแกนทุก ๆ messages ที่ถูกสงผาน Microsoft Exchange server
 ทําการสแกน messages, databases และ objects อื่นๆ บน Lotus Notes / Domino
servers
 สามารถปองกัน จากผูไมประสงคดี ที่ตองการเขามาขโมยขอมูลสําคัญสวนบุคคลทาง
Internet และ จากการโจมตีของ spam
 มีการยับยั้งไวรัสที่มีการระบาดเปนครั้งคราว (virus epidemics)
 สามารถรองรับการเพิ่มของ user ได (Scalability)
Features เพิ่มเติม (Additional Features)
 มีศูนยกลางควบคุมการติดตั้งและบริหารจัดการไดจากจุด ๆ เดียว (Administration Kit)
 สนับสนุนสําหรับ Cisco® NAC (Network Admission Control :
หนวยควบคุมการรับเขาเครือขาย)
 มีการปองกันจากโปรแกรมที่เปนอันตรายตอเครือขายในองคกร
 มี IDS และ IPS ซึ่งเปนระบบ firewall ที่สามารถปองกันเครื่องคอมพิวเตอรไดดวยตัวเอง
 มีความปลอดภัย เมื่อมีการทํางานบนเครือขาย WiFi
 ดวยเทคโนโลยีการ SCAN อานแบบ " On-the-Fly Scan" ทําใหสามารถ Scan อีเมล และ
Internet Traffic ไดอยางตอเนื่องโดยไมรบกวนการประมวลผลขอมูล
 สามารถที่จะ Roll back ระบบกลับไปได
หากระบบเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากโปรแกรมที่มุงราย
 สามารถจัดสรรทรัพยากร (resources) อยางชาญฉลาดในระหวางที่มีการ Scan
ทําใหเครื่องไมหนวงมาก ถึงแมจะทําการ Full Scan ในขณะนั้นก็ตาม
 สามารถกัก object ที่สงสัยวาจะติดไวรัส เอาไว
 มีรายงานที่ทําใหทราบถึงสถานะของระบบตลอดเวลา (system status)
 มีการอัพเดทฐานขอมูล (databases) โดยอัตโนมัติ ตลอดเวลา
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Kaspersky Total Space Security
Package นี้มีวัตถุประสงค เพื่อปองกันและสรางความปลอดภัยใหกับเครื่อง Servers, Workstations
Mail Server, Proxy Server, Web Gateway, Mail Gateway พรอมบริหารจัดการไดจากสวนกลาง
(Administration Kit)
เปน Package ที่เหมาะกับองคกรที่มีการใชงาน Client รวมกับ Server, Email Server และ Proxy
Server หรือ Web Gateway เชน Microsoft-ISA Server, Check Point Firewall
Kaspersky Total Space Security สามารถปองกันภัยคุกคามใหกับระบบเครือขาย
แบบครบวงจร สรางความปลอดภัยในทุก ๆ ดาน ควบคุมและปองกัน
ขอมูลทั้งขาเขาและขาออกเต็มรูปแบบ ไมวาจะเปน Email, Web Traffic หรือในทุก ๆ
เครือขายที่มีการติดตอสงขอมูลซึ่งกันและกัน รวมไปถึง Mobile Device
และการเขาถึงแหลงขอมูลสารสนเทศของบริษัททุกทิศทาง
จุดเดนผลิตภัณฑ* (Product Highlights)
 สามารถปองกันไวรัส, สปายแวร, การโจมตีของ Hacker และ Spam ไดทุกระดับ จาก
Workstation จนถึง Internet gateways
 สามารถปองกัน Malware ใหม ๆ ไดเปนอยางดี
 สามารถปองกัน Mail servers และ file servers ไดเปนอยางดี
 สามารถตรวจสอบ Internet traffic (HTTP/FTP) แบบ Real-time
 สามารถรองรับการเพิ่มของ user ได (Scalability)
 สามารถกัก object ที่สงสัยวาจะติดไวรัส เอาไว
 มีการยับยั้งไวรัสที่มีการระบาดเปนครั้งคราว (virus epidemics)
 มีการรายงานสถานะของระบบจากสวนกลาง (Centralized)
Features เพิ่มเติม (Additional Features)
 มีศูนยกลางควบคุมการติดตั้งและบริหารจัดการไดจากจุด ๆ เดียว (Administration Kit)
 สนับสนุนสําหรับ Cisco® NAC (Network Admission Control)
 สนับสนุน Hardware proxy appliances
 สามารถกรอง Internet traffic ตามรายชื่อ Server, object type และ user group ได
 เทคโนโลยี iSwift สามารถปองกันการสแกนแบบวนซ้ํากับขอมูลที่มากมายบนเครือขายได
 สามารถจัดสรรทรัพยากร (resources) อยางชาญฉลาดในระหวางที่มีการ Scan
ทําใหเครื่องไมหนวงมาก ถึงแมจะทําการ Full Scan ในขณะนั้นก็ตาม
 มี IDS และ IPS ซึ่งเปนระบบ firewall ที่สามารถปองกันเครื่องคอมพิวเตอรไดดวยตัวเอง
 สรางความปลอดภัย ไมวาจะทํางานกับระบบเครือขายชนิดใด ๆ เชน WiFi
 สามารถปองกัน จากผูไมประสงคดี ที่ตองการเขามาขโมยขอมูลสําคัญสวนบุคคลทาง
Internet และ จากการโจมตีของ spam
 สามารถที่จะ remote จากระยะไกลไดอยางมีประสิทธิภาพ ในการกําจัดสวนที่มีการติดไวรัส
โดยใช Intel® Active Management (Intel® vPro™)
 สามารถที่จะ Roll back ระบบกลับไปได
หากระบบเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากโปรแกรมที่มุงราย
 มีเทคโนโลยี Self-defense สามารถปกปองโปรแกรม Kaspersky Antivirus
จากโปรแกรมที่มุงรายตอระบบ
 สนับสนุนการทํางานแบบ 64 -บิต platforms เต็มรูปแบบ
 มีการอัพเดทฐานขอมูล (databases) โดยอัตโนมัติ ตลอดเวลา
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Kaspersky Anti-Virus for File Server
Kaspersky Anti-Virus for File Server สามารถปองกันเครื่องแมขาย (servers)
ในขณะที่มีการทํางานบน Microsoft Windows, Novell NetWare และ Linux
ไดจากภับคุกคามของโปรแกรมที่เปนอันตราย รวมไปถึง ไวรัส, Trojans, spyware และ อื่นๆ
Antivirus
สําหรับการปองกันไวรัสจากการแชรไฟลขอมูลในเครือขายเปนสิ่งที่จําเปนและมีความสําคัญอยางมา
ก เพราะไฟลที่ติดไวรัสเพียง 1 ไฟลในเครื่องแมขาย (servers) อาจจะทําใหเครื่องลูกขายทั้งหมด
(workstations) ที่มีการเรียกใชไฟลที่ติดไวรัสนั้น จะติดไวรัสไปดวย การปองกัน file server
ที่เหมาะสม ไมเพียงแคทําใหแนใจวาผูใช (users) และ
ขอมูลสําคัญของพวกเคาจะไดรับการปองกัน แตเรายังกําจัดไวรัส ที่มีพฤติกรรมสราง backup
ของไวรัส ดวยการ copy file ไวยังที่ตาง ๆ ซึ่งเปนสาเหตุใหไวรัสกลับมาระบาดซ้ําอีกครั้ง
ไดเปนอยางดี
จุดเดนผลิตภัณฑ* (Product Highlights)
 ปองกันไวรัส จากการใชงาน file servers
 สามารถปองกันการระบาดของไวรัสไดอยางมั่นใจ
 สามารถเลือกหรือระบุ area ที่ตองการจะสแกนได และ สามารถที่จะตั้งเวลาในการสแกนได
เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหกับผูดูแลระบบ (On-demand scanning)
 มีเทคโนโลยี iSwift และ iChecker ที่สามารถสแกนไดอยางมีประสิทธิภาพ
 สามารถที่จะ Roll back ระบบกลับไปได
หากระบบเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากโปรแกรมที่มุงราย
 สามารถรองรับการเพิ่มของ user ได (Scalability)
 สามารถที่จะทํา Load balancing กับระบบได
 สามารถยกเวนหรือขามการ scan ได โดยเลือก folder หรือ file หรือ process
ที่ตองการขามการ Scan ได (Trusted processes)
 มีการจัดการระบบจากระยะไกลได (Remote)
Features เพิ่มเติม (Additional Features)
 มีศูนยกลางควบคุมการติดตั้งและบริหารจัดการไดจากจุด ๆ เดียว (Administration Kit)
 สามารถที่จะสํารองขอมูล และ object ตางๆได
 สามารถทํา quarantine กับ objects ที่นาสงสัยวาจะเปนไวรัส (quarantine
เปนการกักไวรัส หรือ spam ที่ตรวจพบเอาไวในโฟลเดอรที่สรางขึ้น
แลวคอยมาลบในภายหลัง)
 มีระบบแจงเตือนเหตุการณตางๆที่เกิดขึ้น
 มีระบบสําหรับการรายงานผลการทํางาน
 มีการอัพเดทฐานขอมูล (databases) โดยอัตโนมัติ ตลอดเวลา
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Kaspersky Security for Mail Server
Kaspersky Security for Mail Server สามารถปองกัน mail และ groupware servers
จากโปรแกรมที่มุงราย และ spam ซึ่งผลิตภัณฑนี้ ยังสามารถปองกันรวมไปถึง applications mail
server ตางๆที่เปนที่รูจัก เชน Microsoft Exchange, Lotus Notes / Domino, Sendmail, Qmail,
Postfix และ Exim นอกจากนี้ Kaspersky Security for Mail Server ยังสามารถใชกับ mail
gateway ไดเปนอยางดีอีกดวย
จุดเดนผลิตภัณฑ* (Product Highlights)
 มีการปองกันโปรแกรมที่เปนอันตรายตอ mail server อยางมีศักยภาพและเชื่อถือได
 มีการกรอง spam
 มีการตรวจสอบ Email ทั้งขาเขาและขาออก รวมถึงไฟล attachments ทุกประเภท
 สามารถตรวจสอบ ทุก ๆ messages บน Microsoft Exchange server รวมถึง Public
foldersดวย
 มีการตรวจสอบ messages, databases และ objects อื่นๆ บน Lotus Notes / Domino
servers
 มีการกรอง messages ตามชนิดของไฟล attachment ได
 มีการปองกันจากไวรัสที่มีการระบาดได
Features เพิ่มเติม (Additional Features)
 กักบริเวณ (quarantine) objects หรือสวนที่ติดไวรัส หรือ นาสงสัยวาจะติดไวรัส ไวกอน
 มีระบบการจัดการที่งา ยและสะดวกแกผด
ู ูแลระบบ (Administrator)
 มีระบบการแจงเตือน(Alert-based monitoring) ถึงสถานะของการปองกันตางๆ ในระบบ
 สามารถทํารายงาน สถานะขององคประกอบตาง ๆ ในระบบ (component status)
 สามารถรองรับการเพิ่มของ user ได (Scalability)
 มีการอัพเดทฐานขอมูล (databases) โดยอัตโนมัติ ตลอดเวลา
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Kaspersky Security fоr Internet Gateway
Kaspersky Security for Internet Gateway ใชสําหรับปองกันภัยคุกคาม
จากการเขาใชงานอินเตอรเน็ตของพนักงานในองคกร, สามารถดักจับ และทําลาย โปรแกรม หรือ
Malware ตาง ๆ ที่เขามาทาง HTTP/FTP โดยอัตโนมัติ
จุดเดนผลิตภัณฑ* (Product Highlights)
 มีการปองกันโปรแกรมที่เปนอันตรายตอ Internet Gateway อยางมีศักยภาพและเชือ
่ ถือได
 มีการตรวจสอบการใชงาน Internet ผาน Protocol HTTP/FTP แบบ Real-time
 มีการกรองการใชงาน Internet โดยสามารถยกเวนการตรวจสอบ website ได ตาม Server
List หรือ Object type หรือ User Group (Trusted server list)
 รองรับการทํางานกับอุปกรณ proxy server
Features เพิ่มเติม (Additional Features)
 กักบริเวณ (quarantine) objects หรือสวนที่ติดไวรัส หรือ นาสงสัยวาจะติดไวรัส ไวกอน
 มีระบบการจัดการที่งา ยและสะดวกแกผด
ู ูแลระบบ (Administrator)
 สามารถทํารายงาน สถานะขององคประกอบตาง ๆ ในระบบ (component status)
 สามารถรองรับการเพิ่มของ user ได (Scalability)
 มีการอัพเดทฐานขอมูล (databases) โดยอัตโนมัติ ตลอดเวลา
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Kaspersky Anti-Spam
Kaspersky Anti-Spam สามารถปองกัน Spam สําหรับ User ภายในองคกรเอง
หรือแมแตผูใหบริการ Email จากภายนอก ไดอยางถูกตองแมนยํา
การใชงาน (Functions)
การปองกันจาก spam (Protection from spam)
 มีการกรอง spam โดยอาศัย DNSBL List (DNS-based Blackhole Lists)
 มีการใชเทคโนโลยี SPF และ SURBL เขามาชวยในการกรอง spam
 มีการวิเคราะหถึงระดับของ attributes
 มีการวิเคราะห Signature-based ของขอความในอีเมล
 มีการตรวจสอบขอความ ที่ใกลเคียงกับภาษามนุษยได
 มีการตรวจจับ spam ที่เปนพวกกราฟฟก (Detection of graphic spam)
 Real-time UDS requests
การบริหารจัดการ (Administration)
 บริหารจัดการผานทาง Web Interface
 มีกฎการกรองสําหรับ user groups
 มีออพชั่นใหเลือกหากกรองแลวเปน spam เชน ลบ, กักบริเวณ, mark หัว spam
มีการรายงานผลการกรอง spam อยางละเอียด
 มีการอัพเดทฐานขอมูล (databases) โดยอัตโนมัติ ตลอดเวลา

Kaspersky Anti-Spam ไดรับการรับรองวาเปน Anti-Spam ระดับ Premium
class โดย West Coast Labs ซึ่งเปนศูนยกลางการคนควาวิจัยอิสระ
ในระหวางกระบวนการของการทดสอบบน flow การไหลของอีเมล
ที่เกิดขึ้นจริงดวยเทคนิคของ Kaspersky Lab ในการกรอง spam
จึงมีขอมูลที่ปลอดภัยจาก spam ถึง 97% เปนอยางนอย
ดังนั้นจึงเปนการพิสูจนไดวา Kaspersky Anti-Spam สามารถที่จะปองกัน
spam ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
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Kaspersky Anti-Virus Mobile Enterprise Edition
Kaspersky Anti-Virus Mobile Enterprise Edition สามารถปองกัน Malware จาก user
ที่ใชอุปกรณ Mobile ตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ และความนาเชื่อถือสูงมาก
การใชงาน (Functions)
การปองกันภัยจาก malware และ spam (Protection from malware and spam)
 มีการตรวจสอบไวรัส ของการทํางานตาง ๆ เชน SMS, MMS, Email
และไฟลที่มีการประมวลผล แบบ Real-time
 สามารถเลือกหรือระบุขอบเขตที่ตองการจะตรวจสอบได รวมไปถึง
่ ง smartphone และ
พื้นที่หนวยความจําภายใน (internal memory) ของเครือ
การดที่มาเชื่อมตอเพิ่ม
 มี Anti-spam สําหรับ SMS, EMS และ MMS
 ผูใชสามารถตั้งเวลา ใหตรวจสอบไวรัสเต็มรูปแบบ (full scan) ตามที่ผูใชตองการ
การจัดการระบบ (Administration)
 มีศูนยกลางควบคุมการติดตั้งและบริหารจัดการไดจากจุด ๆ เดียว (Administration Kit)
 มีการบังคับใช policy (policy enforcement) ในการรักษาความปลอดภัยและปกปองขอมูล
โดยอัตโนมัติ
 มีการรายงานผล และสถานะของการตรวจสอบอยางละเอียด
 มีการอัพเดทฐานขอมูล (databases) โดยอัตโนมัติ ตลอดเวลา
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COMPONENTS
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Kaspersky Anti-Virus for Window Workstation
Kaspersky Anti-Virus for Windows Workstation มีโปรแกรม Administration Kit
ทําหนาที่เปนศูนยกลางที่คอยบริหารจัดการ ควบคุมปองกัน
สรางความปลอดภัยจากไวรัสใหกับเครื่อง workstation ที่อยูในระบบเครือขายทุกเครื่อง
และยังสามารถขยายการปองกันไปถึง user ที่ remote เขามา หรือใชงาน
Laptop…การปองกันนี้คลอบคลุมภัยคุกคามบนโลก Cyber ทุกชนิด เชน ไวรัส, สปายแวร,
การโจมตีของแฮกเกอร และ สแปม
ไฟล และขอมูลตาง ๆ ทั้งเขาและออก ของเครื่อง workstation จะถูกตรวจสอบไวรัส รวมไปถึง
email, web และติดตอสื่อสารผานเครือขายทุกประเภทอีกดวย Kaspersky Anti-Virus
สามารถรองรับและใชงานรวมกับ product ของ Microsoft เชน Windows platforms , Windows
Vista , และ x64 platforms ไดเปนอยางดี
การใชงาน (Functions)
วิธีการปองกันและรักษาความปลอดภัย (Integrated Protection)
 สามารถควบคุมสถานการณ ตรวจจับและปองกันภัยจากโปรแกรมที่ไมประสงคดีใหม ๆ
ไดอยางรวดเร็ว
 สามารถทําใหระบบกลับไปเปนเหมือนเดิม หลังจากมีการกําจัดไวรัส หรือ
สิ่งที่ประสงครายเรียบรอยแลว
 สามารถกูขอมูลทีเ่ สียหายกลับคืนมาได
 ชวยรักษาความปลอดภัยใหกับ file systems
 มีความเชื่อถือไดวา การสื่อสารผาน email จะมีความปลอดภัยจากไวรัส
 ดวยเทคโนโลยีการ SCAN อานแบบ " On-the-Fly Scan" ทําใหสามารถ Scan อีเมล
และ Internet Traffic ไดอยางตอเนื่องโดยไมรบกวนการประมวลผลขอมูล
 มี Firewall (intrusion detection (IDS) และ prevention systems (IPS))
 สามารถปองกันและรับมือจากขโมยที่ตองการเขามาขโมยขอมูลสําคัญสวนบุคคลทาง
Internet (phishing) และ spam
ชวยเพิ่มประสิทธิภาพ (Optimized performance)
 มีการนําเทคโนโลยี iSwift และ iChecker มาใชในการตรวจสอบไวรัส
 บริหารจัดการทรัพยากรได
 Update ฐานขอมูล เฉพาะเทาที่จาํ เปน และฐานขอมูลนั้นไดผานการจัดสรรใหใชงาน
ทรัพยากรตาง ๆ นอยทีส
่ ุด (Compact updates)
การบริหารจัดการ (Administration)
 มีศูนยกลางควบคุมการติดตั้งและบริหารจัดการไดจากจุด ๆ เดียว (Administration Kit)
 สามารถปรับใหเขากับนโยบายในการรักษาความปลอดภัยของแตละบริษัท
 มีระบบการแจงเตือนเมื่อเกิดเหตุการณตาง ๆ เชน ตรวจจับไวรัสได
 มีการรายงานผลการตรวจสอบออกเปนสถานะที่อยูในรูปแบบของกราฟฟค
 มีการอัพเดทฐานขอมูล (databases) โดยอัตโนมัติ ตลอดเวลา
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Kaspersky Anti-Virus for Linux Workstation
Kaspersky Anti-Virus for Linux Workstation เปน antivirus สําหรับเครื่อง Workstation ที่ใช
Linux / FreeBSD ปองกันไวรัสตลอดเวลา (real-time) ตรวจจับ file system, removable media
และไฟลที่สั่งให scan ไมวาจะเปนสั่งเองตามตองการหรือ ตั้งเวลาตรวจจับ
การใชงาน (Functions)
การตรวจจับและฆาไวรัส (Antivirus Scaning and disinfection)
 ชวยรักษาความปลอดภัยใหกับระบบแบบ real-time
 สามารถตรวจสอบไฟลในเครื่องของทานไดเมื่อทานตองการ
 สามารถกักไฟลที่เปนไวรัส ตองสงสัยวาเปนไวรัส เพื่อที่จะไมใหแพรกระจาย
 สามารถ Backup ไฟลเก็บไว กอนที่จะถูกฆาไวรัส หรือถูกลบออกไป
การบริหารจัดการ (Administration)
 มีศูนยกลางควบคุมการติดตั้งและบริหารจัดการไดจากจุด ๆ เดียว (Administration Kit)
 สามารถปรับใหเขากับนโยบายในการรักษาความปลอดภัยของแตละบริษัท
 มีระบบการแจงเตือนเมื่อเกิดเหตุการณตาง ๆ เชน ตรวจจับไวรัสได
 มีการรายงานผลการตรวจสอบออกเปนสถานะที่อยูในรูปแบบของกราฟฟค
 มีการอัพเดทฐานขอมูล (databases) โดยอัตโนมัติ ตลอดเวลา

17

Kaspersky Anti-Virus for Windows Server
Kaspersky Anti-Virus for Windows Server ชวยปองกันความปลอดภัยใหกับขอมูลที่ถูกเก็บลงใน
Windows File Server จาก โปรแกรมที่มุงประสงคราย หรือไวรัส ทุกชนิด (รวมถึง 64x
versions)ซึ่งตัวปองกันไวรัสนี้จะคอยปกปองและบํารุงรักษาระบบใหอยูใ นระดับที่สามารถเชื่อถือได
สูง รองรับกับวัตถุประสงคของบริษัทที่ Server แตละตัว ตองรับภาระการใชงานจาก Workstation
อยางหนัก
การใชงาน (Functions)
ชวยรักษาความปลอดภัยที่ไดผลลัพธสูงจาก สิ่งทีม
่ ุงประสงคราย (effective protection
from malicious programs
 เปนตัวชวยรักษาความปลอดภัยและปองกันไวรัสแบบ real-time
 สามารถเลือกทําการตรวจสอบไดในบริเวณที่ผูใชกําหนดใหตรวจสอบ
หรือสงสัยวาจะมีไวรัส
 สามารถปองกันการระบาดและแพรกระจายของไวรัส
 สามารถจัดแยกเครื่องคอมพิวเตอรที่มก
ี ารติดไวรัสออกจากระบบเครือขาย
 มีการกูขอมูลกลับคืนมาไดหลังจากที่มีการติดไวรัส
การเพิ่มประสิทธิภาพสูง (High performance)
 สามารถรองรับการเพิ่มของ user ได (Scalability)
 สรางความสมดุลในเรื่องของภาระงานของ Server
 มีการนําเทคโนโลยีการตรวจสอบของ iSwift และ iChecker
มาใชตรวจสอบขามเครือขาย
 สามารถยกเวนหรือขามการ scan ได โดยเลือก folder หรือ file หรือ process
ที่ตองการยกเวนการ Scan (Trusted processes) เพื่อใหไมกระทบกระเทือนกับ
โปรแกรมหลักที่ running อยู โดยเชื่อวา โปรแกรมนั้น ๆ ปราศจากไวรัส
ทําใหประสิทธิภาพของเครื่อง server นั้น ยังคงตอบสนองงานอื่น ๆ ไดอยางทันทวงที
การบริหารจัดการที่ยืดหยุนได (Flexible administration)
 มีศูนยกลางควบคุมการติดตั้งและบริหารจัดการไดจากจุด ๆ เดียว (Administration Kit)
 มีการอัพเดทฐานขอมูล (databases) โดยอัตโนมัติ ตลอดเวลา
 สามารถกําหนดเวลาในการตรวจสอบ เปลี่ยนแปลงยืดหยุนไดตามตองการ
 มีการรายงานสถานะในการปองกันรักษาความปลอดภัยแบบ HTML
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Kaspersky Anti-Virus for Windows Server Enterprise
Edition
Kaspersky Anti-Virus for Windows Server
ชวยปองกันความปลอดภัยใหกับขอมูลที่ถูกเก็บลงใน Windows File Server จาก
โปรแกรมที่มุงประสงคราย หรือไวรัส ทุกชนิด (รวมถึง 64x
versions)ซึ่งตัวปองกันไวรัสนี้จะคอยปกปองและบํารุงรักษาระบบใหอยูใ นระดับที่สามารถเชื่อถื
อไดสูง รองรับกับวัตถุประสงคของบริษัทที่ Server แตละตัว ตองรับภาระการใชงานจาก
Workstation อยางหนัก
การใชงาน (Functions)
ชวยปกปองและรักษาความปลอดภัยจากสิ่งที่มุงประสงคราย (Protection from
malicious programs)
 เปนตัวชวยรักษาความปลอดภัยและปองกันไวรัสแบบ real-time
 ทําการสั่ง Scan ได ตามตองการ
 สามารถเลือกทําการตรวจสอบไดในบริเวณที่ผูใชกําหนดใหตรวจสอบ
หรือสงสัยวาจะมีไวรัส
 สามารถปองกันไวรัสใหม ๆ ที่กําลังระบาดได
 สามารถจัดแยกเครื่องคอมพิวเตอรที่มก
ี ารติดไวรัสออกจากระบบเครือขาย
 สามารถกูระบบกลับคืนมาไดหลังจากที่มีการติดไวรัส
การเพิ่มประสิทธิภาพสูง (High performance)
 สามารถรองรับการเพิ่มของ user ได (Scalability)
 ชวยปองกันและรักษาความปลอดภัยเครื่อง Terminal Server และ Cluster ตาง ๆ
 สรางความสมดุลในเรื่องของภาระงานของ Server
 สามารถยกเวนหรือขามการ scan ได โดยเลือก folder หรือ file หรือ process
ที่ตองการยกเวนการ Scan (Trusted processes)
การบริหารจัดการที่ยืดหยุนได (Flexible administration)
 มีศูนยกลางควบคุมการติดตั้งและบริหารจัดการไดจากจุด ๆ เดียว (Administration Kit)
 กําหนดสิทธิที่ตางกันของ Administrator
 มีการรายงานผลการตรวจสอบ
 มีการอัพเดทฐานขอมูล (databases) โดยอัตโนมัติ ตลอดเวลา
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Kaspersky Anti-Virus for Novell NetWare
Kaspersky Anti-Virus for Novell NetWare
ถูกพัฒนาโดยเฉพาะเพื่อใหรองรับและปองกันความปลอดภัยใหกับ File Server
ที่ปฏิบัติงานบนระบบ Novell NetWare
การใชงาน (Functions)
เปนตัวปองกันไวรัสไดอยางนาเชื่อถือ (Reliable antivirus protection)
 ปกปองและรักษาความปลอดภัยใหกับ Server แบบ real-time
 ทําการสั่ง Scan ได ตามตองการ
 สามารถ Backup ไฟลเก็บไว กอนที่จะถูกฆาไวรัส หรือถูกลบออกไป
 สามารถกักไฟลที่เปนไวรัส ตองสงสัยวาเปนไวรัส เพื่อที่จะไมใหแพรกระจาย
การบริหารจัดการที่ยืดหยุนได (Flexible administration)
 มีศูนยกลางควบคุมการติดตั้งและบริหารจัดการ สามารถ remote เขามาจัดการได
 มีการแจงเตือนตามเหตุการณที่เกิดขึ้น
 มีการเก็บ logs เหตุการณตาง ๆ
 มีการอัพเดทฐานขอมูล (databases) โดยอัตโนมัติ ตลอดเวลา
การเพิ่มประสิทธิภาพ (Optimized performance)
 สามารถบริหารจัดการเรื่องภาระงานตางๆ บน server
 สามารถตรวจสอบไวรัสที่เขามาคุกคามหลาย ๆ ตัวในเวลาเดียวกัน
 รองรับการประมวลผลหลาย processor ได
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Kaspersky Anti-Virus for Linux File Server
Kaspersky Anti-Virus for Linux File Server ถูกออกแบบมาใหใชสาํ หรับ Linux File Server
เพื่อการปองกันภัยทีเ่ ขามาคุกคาม และมุงที่จะประสงครา ย รวมไปถึงไวรัส, Trojans และ worms
ซึ่งตัวปองกันไวรัสนี้จะถูกรวมเขามาอยูในระบบ (OS) ทําหนาที่เช็ค
และตรวจจับไวรัสจากไฟลที่มีการแกไขแบบ real-time อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบไวรัสในระดับ
file system, อุปกรณที่นํามาเชื่อมตอ และไฟลตางที่ตองการใหทําการตรวจสอบ
การใชงาน (Functions)
หนาทีในการตรวจสอบ และกําจัด (Antivirus scanning and disinfection)
 ปองกันและรักษาความปลอดภัยใหกับระบบแบบ real-time
 สามารถปองกันและรักษาความปลอดภัยใหกับ Samba Server
 สามารถทําการตรวจสอบ file system ไดตามที่ตองการ
 สามารถกักไฟลที่เปนไวรัส ตองสงสัยวาเปนไวรัส เพื่อที่จะไมใหแพรกระจาย
 สามารถ Backup ไฟลเก็บไว กอนที่จะถูกกําจัดไวรัส หรือถูกลบออกไป
การบริหารจัดการ (Administration)
 เปนศูนยกลางในการควบคุมการติดตั้งและบริหารจัดการอยูที่จุด ๆ เดียว
 สามารถปรับใหเขากับนโยบายในการรักษาความปลอดภัยของแตละบริษัท
 มีระบบการแจงเตือนเมื่อเกิดเหตุการณตาง ๆ เชน ตรวจจับไวรัสได
 มีการรายงานผลการตรวจสอบออกเปนสถานะที่อยูในรูปแบบของกราฟฟค
 มีการอัพเดทฐานขอมูล (databases) โดยอัตโนมัติ ตลอดเวลา
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Kaspersky Anti-Virus for Microsoft Exchange 2000/2003
Kaspersky Anti-Virus for Microsoft Exchange เปนการปองกันภัยคุกคามตาง ๆ บนระบบ Email
ที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถปองกันและฆาไวรัสไดอยางมีประสิทธิภาพ
เชื่อไดวาสามารถตรวจสอบและสกัดกั้น mail ที่ไมปลอดภัย ที่พยายามจะเขาในระบบเครือขาย
การใชงาน (Functions)
ปองกันไวรัสไดอยางมีประสิทธิภาพ (Effective antivirus protection)
 สามารถตรวจสอบ mail ทั้งขาเขาและขาออกทั้งหมดแบบ real-time
 สามารถกําจัดไวรัสออกจากฐานขอมูล mail ได
 สามารถปองกันการแพรกระจายของไวรัส
 สามารถ Backup ไฟลเก็บไว กอนที่จะถูกกําจัดไวรัส หรือถูกลบออกไป
การเพิ่มประสิทธิภาพ (High performance)
 สามารถเลือกการตรวจสอบได เชน ตาม Volume และชนิดของ email
 สามารถรองรับการเพิ่มของ user ได (Scalability)
การบริหารจัดการที่ยืดหยุนได (Flexible administration)
 บริหารจัดการโดยการเชื่อมผาน Microsoft Management console (MMC)
 มีการรายงานผลของสถานะในการปองกันรักษาความปลอดภัยใหกับระบบ
 มีการอัพเดทฐานขอมูล (databases) โดยอัตโนมัติ ตลอดเวลา
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Kaspersky Security for Microsoft Exchange 2007
Kaspersky Security for Microsoft Exchange 2007 ทําหนาที่ในการรักษาความปลอดภัย
คอยปองกันไวรัสใหกับระบบ mail system
การใชงาน (Functions)
ปองกันและรักษาความปลอดภัยจากไวรัส (Antivirus Protection)
 สามารถตรวจสอบ mail ทั้งขาเขาและขาออกทั้งหมดแบบ real-time
 สามารถกําจัดไวรัสออกจากฐานขอมูล mail ได
 สามารถปองกันการแพรกระจายของไวรัส
 สามารถ Backup ไฟลเก็บไว กอนที่จะถูกกําจัดไวรัส หรือถูกลบออกไป
การบริหารจัดการที่ยืดหยุนได (Flexible administration)
 บริหารจัดการโดยการเชื่อมผาน Microsoft Management console (MMC)
 มีการรายงานผลของสถานะในการปองกันรักษาความปลอดภัยใหกับระบบ
 มีการอัพเดทฐานขอมูล (databases) โดยอัตโนมัติ ตลอดเวลา
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Kaspersky Security for Microsoft Exchange 2003
Kaspersky Security for Microsoft Exchange 2003
ปกปองและรักษาความปลอดภัยใหกับผูใ ชงานบนระบบ mail
ชวยระวังและเตือนภัยจากไวรัสจะเขาเพื่อกอความเสียหาย รวมถึง mail ขยะ (spam)
ที่ไมตองการใหเขามาในระบบของเราได
การใชงาน (Functions)
ปกปองและระมัดระวังไมให spam mail เขามาถึงระบบของเราได
 ใชเทคโนโลยีที่มค
ี วามฉลาดและรูจัก spam นานาชนิด และสามารถปองกันได
 ปองกันและขัดขวางการสง mail ที่มีปริมาณมหาศาล
เปนตัวปองกันไวรัส
 สามารถตรวจสอบ Email ทั้งหมดแบบ real-time
 สามารถกําหนดตารางและกําหนดเวลาในการสั่ง Scan หรือจะสั่ง Scan เมื่อตองการก็ได
 สามารถตรวจพบไวรัสที่ซุกซอนมากับโปรแกรมที่มีความนาสงสัยวาจะมีไวรัส
หรือมุงประสงคราย
 สามารถปองกันการระบาดของไวรัสได
การบริหารจัดการ (Administration)
 มีศูนยกลางควบคุมการติดตั้งและบริหารจัดการได
 มีการแสดงผลออกมาเปนรายงาน
 มีการอัพเดทฐานขอมูล (databases) โดยอัตโนมัติ ตลอดเวลา
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Kaspersky Anti-Virus for Lotus Notes/Domino
Kaspersky Anti-Virus for Lotus Note/Domino
ใชสําหรับปกปองและรักษาความปลอดภัยใหกับผูใชงานใน Lotus Note/Domino Server
ที่ทํางานบนระบบเครือขายใหญ ๆ มีการนําเทคโนโลยีทซ
ี่ ับซอนและ server รองรับภาระงานที่หนัก
ๆ
การใชงาน (Functions)
ทําการตรวจสอบไวรัสบน Lotus Note/ Domino
 ทําการตรวจสอบไวรัสจาก mail ที่เขาออก
 ตรวจสอบฐานขอมูลและ objects อื่น ๆ บน server
 มีการเตือนสถานะในการปองกันภัยแบบ real-time
 สามารถเลือกที่จะปฏิบต
ั ิหรือกระทํากับ objects ที่ติดไวรัสวาจะ กําจัดไวรัส, ทําการลบ
หรือ ทําการสงตอ
 สามารถกัก mail ที่ติดไวรัส หรือสงสัยวาจะเปนไวรัส ไวเพื่อที่จะไมใหแพรกระจายได
การควบคุบที่เพิ่มขึ้นบนเสนทางการเขา และออกของ mail
 สามารถคัดกรอง (Filtering) ขอความ ตาม attribute ที่กําหนดได
 สามารถปองกันการระบาดของไวรัสได
การบริหารจัดการ (Administration)
 บริหารจัดการ และทํางานผานหนาจอพื้นฐานของ Lotus Notes/Domino Server
 มีการอัพเดทฐานขอมูล (databases) โดยอัตโนมัติ ตลอดเวลา
 สามารถรองรับการเพิ่มของ user ได (Scalability)
 สามารถแสดงผลของสถานการณปองกันไดกับหลาย ๆ ระบบ
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Kaspersky Anti-Virus for Linux Mail Server
Kaspersky Anti-Virus for Linux Mail Server ใชสําหรับการปองกันและรักษาความปลอดภัยใหกับ
mail server สามารถตรวจสอบไวรัสกับ email ที่มีอยูแลวในระบบ และตรวจจับ SMTP traffic
เพื่อปองกันไวรัสแบบ real-time
Kaspersky Anti-Virus for Linux Mail Server จะทําการตรวจสอบ file system บน server
เมื่อตองการตรวจสอบ และรองรับ e-mail อื่นที่มีใชอยางกวางขวาง เชน namely Postfix,
Sendmail, Qmail and Exim
การใชงาน (Functions)
ตรวจสอบและกําจัดไวรัส
- สามารถตรวจสอบขอความของ email ได
- มีการแจงสถานการณของระบบ
- สามารถกัก mail ที่ติดไวรัส หรือสงสัยวาจะเปนไวรัส เพื่อที่จะไมใหแพรกระจายได
- สามารถ Backup ไฟลหรือ ขอความเก็บไว กอนที่จะถูกกําจัดไวรัส หรือถูกลบออกไป
- สามารถตรวจสอบ file systems ของ server ได
สวนเพิ่มในการคัดกรองขอความ
- โดยคัดกรองตามชนิดของไฟลที่แนบมากับ mail
- โดยคัดกรองตามกลุมของผูใ ช
การบริหารและการจัดการที่สามารถยืดหยุนได (Flexible management and
administration)
- บริหารจัดการผานรูปแบบหนาจอที่เปน Web
- มีการอัพเดทฐานขอมูล (databases) โดยอัตโนมัติ ตลอดเวลา
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Kaspersky Mail Gateway
Kaspersky Mail Gateway มีความสามารถสูง ใชปองกันรักษาความปลอดภัยแบบ full-scale
จากไวรัสที่ติดมากับ email
Kaspersky Mail Gateway สามารถ install บน server ใด ๆ ก็ได โดยไมจาํ เปนตองใชงานรวมกับ
Mail Server ของระบบที่มีอยูแลว เปนการเพิ่มระดับการปองกันรักษาความปลอดภัยใหสูงขึ้น
สามารถนํา antivirus จากคายอื่น ๆ มาใชงานรวมกัน บนเครื่องขายเดียวกันได

การใชงาน (Functions)
ปองกันและรักษาความปลอดภัยจากไวรัสตาง ๆ และ spam
- ทําการตรวจสอบไวรัส email ทั้งขาเขาและขาออก รวมถึง Attachment ดวย
- ปองกัน Spam
- มีการแจงเตือนใหผใู ชทราบถึงการตรวจจับ
- สามารถกัก mail ที่ติดไวรัส หรือสงสัยวาจะเปนไวรัส ไวเพื่อที่จะไมใหแพรกระจายได
เพิ่มหนาที่ในการกรองขอความ
- กรองตามชนิดของไฟล
- กรองตามกลุมของผูใช
การบริหารและการจัดการที่ยืดหยุนได (Flexible management and administration)
- บริหารจัดการผาน Web Interface
- มีความยืดหยุน ในการกําหนดคา configuration ของระดับการปองกัน และ performance
- ทําการปองกันรักษาความปลอดภัยใหกับ server จากผูที่ไมมีสิทธิ์ในการเขาถึงขอมูลและ
ผูบุกรุกจาก DoS attack (Denied of Services)
- มีการอัพเดทฐานขอมูล (databases) โดยอัตโนมัติ ตลอดเวลา
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Kaspersky Anti-Virus for Microsoft ISA Server
Kaspersky Anti-Virus for Microsoft ISA Server ใชตรวจจับขอมูลที่เขามาในระบบ LAN ทาง
internet ผานทาง HTTP และ FTP protocols
การใชงาน (Functions)
ปองกันรักษาความปลอดภัยจากไวรัส (Comprehensive antivirus protection)
 สามารถตรวจสอบไวรัสที่จะเขามาทาง Internet ไดแบบ real-time
 สามารถตรวจสอบไวรัส ที่ซก
ุ ซอนมากับโปรแกรมที่มค
ี วามนาสงสัยวาจะมีไวรัส
หรือมุงประสงคราย
 สามารถตรวจสอบไวรัสจากรูปแบบของไฟลที่เปน archived file format
 ปองกันและรักษาความปลอดภัยใหกับ server arrays
การเพิ่มประสิทธิภาพ (Optimized Performance)
 สามารถเลือก objects ในการ Scan ได รวมถึง trusted servers ดวย
 สามารถกําหนดกฎการ Scan เปนแบบกลุมได
 ใหงานไดดีกับเครื่อง Intel Xeon
การบริหารจัดการที่ยืดหยุนได (Flexible administration)
 มีศูนยกลางควบคุมการติดตั้งและบริหารจัดการได
 มีระบบการแจงเตือน และระบบการรายงาน
 มีการอัพเดทฐานขอมูล (databases) โดยอัตโนมัติ ตลอดเวลา
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Kaspersky Anti-Virus for Check Point FireWall-1
Kaspersky Anti-Virus for Check Point FireWall-1 ใชปองกันไวรัสกับ protocol HTTP, FTP และ
SMTP ที่ผาน Check Point Firewall-1 ซึ่งทํางานบน Microsoft Windows platform
การใชงาน
 ตรวจจับไวรัสจาก internet traffic และ Email
 สามารถตรวจสอบไวรัส ที่ซก
ุ ซอนมากับโปรแกรมที่มค
ี วามนาสงสัยวาจะมีไวรัส
หรือมุงประสงคราย
 เลือก object ที่จะ Scan ได
 สามารถเลือกที่จะปฏิบต
ั ิหรือกระทํากับ objects ที่ติดไวรัสวาจะ กําจัดไวรัส
หรือทําการลบ
 สามารถ Backup ไฟลหรือ ขอความเก็บไว กอนที่จะถูกกําจัดไวรัส หรือถูกลบออกไป
การบริหารและการconfiguration
 บริหารจัดการโดยการเชื่อมผาน Microsoft Management console (MMC)
 สามารถรองรับการเพิ่มของ user ได (Scalability)
 มีระบบการแจงเตือน
 ความหยืดหยุนในการเก็บขอมูล (สถิติ) และการรายงาน
 มีการอัพเดทฐานขอมูล (databases) โดยอัตโนมัติ ตลอดเวลา
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Kaspersky Anti-Virus for Proxy Server
Kaspersky Anti-Virus for Proxy Server ปองกันไวรัสที่ใช protocols HTTP และ FTP
โดยผานเขามาทาง Proxy Server
ใชรักษาความปลอดภัย ตรวจจับและกําจัด โปรแกรมที่มงุ ราย และพวกหนอนตาง ๆ ที่เขามาทาง
Instant Messaging (IM Program)
การใชงาน (Functions)
ปองกันไวรัส, Trojans และ spyware
 ตรวจสอบไวรัสทาง Internet แบบ real-time
 กําหนด parameters ไดหลากหลาย
 สามารถตรวจสอบไวรัสจากรูปแบบของไฟลที่เปน archived file format
 สามารถตรวจสอบไวรัส ที่ซก
ุ ซอนมากับโปรแกรมที่มค
ี วามนาสงสัยวาจะมีไวรัส
หรือมุงประสงคราย
การบริหารจัดการที่ยืดหยุนได (Flexible administration)
 บริหารจัดการผาน Web Interface
 กําหนดนโยบายรักษาความปลอดภัยแบบกลุม (Group security policies)
 มีระบบการแจงเตือนใหกับผูใชงาน
 แสดงรายงาน กับ activity ตาง ๆ
 มีการอัพเดทฐานขอมูล (databases) โดยอัตโนมัติ ตลอดเวลา
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Kaspersky Administration Kit
Kaspersky Administration Kit เปนเครื่องมือที่ใชในการควบคุม บริหารจัดการ Kaspersky Lab
application จากสวนกลาง
Kaspersky Administration Kit
ถูกออกแบบมาเพื่อใหใชงานไดกับระบบเครือขายไมวาจะขนาดเล็กหรือใหญ
หรือระบบที่มีความซับซอนมาก ๆ
เครื่องมือนี้จะถูกใชเปนศูนยกลางในการบริหารจัดการของระบบเครือขาย ซึ่งมีผใู ชเปน 10
หรือวาเปน 1000 ได รวมไปถึงผูใชงานที่ทําการเชื่อมตอดวย Laptop
หลักการทํางาน (Philosophy)
 ทําการบริหารไดหลากหลาย และสามารถรองรับ user ที่เพิ่มขึ้นได
 บริหารจัดการที่จุด ๆ เดียว
 มีการควบคุมที่ตอเนื่องกัน
 ไมมีผลกระทบกับการทํางานของ end user
 มีความปลอดภัยสูง
 งายและสะดวกสําหรับ Administrator
การใชงาน (Functions)
 ทํา Remote Install ใหกับเครื่องลูกตาง ๆ
 มีโปรแกรมที่เปนศูนยกลางในการควบคุมการบริหารจัดการ
 ตรวจสอบและปองกันไวรัส
 มี policies พิเศษในการรักษาความปลอดภัยใหกับ laptops
 รองรับ Cisco Network Admission Control (NAC)

31

Services
การบริการ
ลูกคาที่ลงทะเบียน เปนผูใชงานที่ถก
ู ตองแลว จะสามารถอัพเดทฐานขอมูลตัวปองกันไวรัส (AntiVirus) ไดฟรีทุก ๆชั่วโมง และมีทีมงานที่คอยใหความชวยเหลือทางดานเทคนิค
ตลอดระยะเวลาที่ยังอยูใ นระยะเวลาใชงานได
การอัพเดตฐานขอมูลเปนประจําสม่ําเสมอ จะทําใหมั่นใจไดวา ผลิตภัณฑของศูนยปฏิบัติการ
Kaspersky จะทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งปจจุบันการอัพเดทฐานขอมูล Anti-Virus ทําไดทุก
ๆ ชั่วโมงและการอัพเดตฐานขอมูล Anti-Spam สามารถทําไดทุก ๆ 20 นาที
เมื่อภัยคุกคามจากไวรัสแพรกระจายอยางรวดเร็ว ลูกคาที่ใชผลิตภัณฑของ Kaspersky
สามารถติดตอไปยังฝายเทคนิคที่ใหบริการตลอด 24 ชั่วโมงทั้งทางโทรศัพท, e-mail
ไดทั้งภาษาอังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมันนี และรัสเซีย
ทานสามารถเยี่ยมชม website ของศูนยปฎิบัติการ Kaspersky โดยสามารถเขาไปตรวจสอบ
(scan) ไวรัสไดจากระบบออนไลนจาก website เพื่อคนหาไวรัสภายในเครื่องคอมพิวเตอรของทาน
โดยกอนที่จะตัดสินใจซือ
้ โปรแกรม ทานสามารถ download เวอรชั่นทดลองใชงาน
เพื่อมาทดสอบกับเครื่องทานไดกอน โดยศูนยปฏิบัติการ Kaspersky
เปดใหกับบุคคลโดยทั่วไปเพื่อประโยชนในการปองกันไวรัสที่แพรกระจายอยู
นอกจากนั้นศูนยปฏิบัติการ Kaspersky ยังใหขอมูลขาวสารตางๆ เปน The Virus Encyclopedia
ซึ่งเต็มไปดวยรายละเอียดคําอธิบายของภัยคุกคามตางๆรวมทั้งขาวสาร(Company’s Newsletters)
จากทางศูนยปฏิบัตก
ิ าร Kaspersky ที่จะใหขอมูล update ไวรัสตัวใหมลาสุดใหกับลูกคา
สําหรับบริษัทหรือองคกรทางศูนยปฏิบัตก
ิ าร Kaspersky
ใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑตามประเภทของบริการเสริมตางๆ
ซึ่งศูนยปฏิบัติการ Kaspersky ใหแนวทางการแกปญ
 หาที่แตกตางตามลักษณะบริษท
ั หรือองคกร
บริการที่ใหกับลูกคานั้นรวมทั้งการทดสอบวิเคราะหประเมินของระบบเครือขาย
เพื่อการติดตั้งระบบปองกันไวรัส
รวมทั้งการฝกอบรมใหกับพนักงานของบริษัทลูกคาและการดูแลรักษาหลังการใชบริการ
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