Symantec Endpoint
Protection Cloud
Het beschermen van gebruikers en hun apparaten is belangrijk voor organisaties van
elk formaat. Voor organisaties met niet zoveel IT personeel kan het beheren en
beschermen van alle apparaten van de gebruikers (desktops, laptops, tablets &
smartphones) intimiderend lijken. De noodzaak om geavanceerde bedreigingen aan te
pakken met beperkte middelen verlangt een oplossing die endpoint beveiliging en
device management vereenvoudigd.
Geavanceerde endpoint security eenvoudig gemaakt
Symantec Endpoint Protection Cloud (SEP cloud) is een eenvoudig te gebruiken security-as-aservice die PC’s, Mac, mobiele apparaten en servers vanaf een enkele console beschermd en
beheert, waardoor het de ideale oplossing voor organisaties met beperkte IT middelen is. SEP
Cloud stopt op effectieve wijze de hedendaagse ransomware, zero-day bedreigingen en andere
geavanceerde bedreigingen door gebruik te maken van meerlaagse technologieën waaronder
advanced machine learning en gedragsanalyse. Door gebruik te maken van de standaard
beveiligingsinstellingen en de eenvoudige manier om de software op de systemen te
implementeren, beschermt deze oplossing snel uw endpoints.

Belangrijkste eigenschappen en voordelen
Geavanceerde endpoint security
• Bewezen bescherming bedreigingen voor alle apparaten van uw gebruikers in een enkele
oplossing.
• Blokkeert bedreigingen door gebruik te maken van dezelfde geavanceerde meerlaagse
technologieën waaronder machine learning en behaviour analysis.,
• Ingebouwd device management voert beveiliging van apparaten en network access
control uit.
Eenvoudig in het gebruik
• Één cloud-gebaseerde console combineert bescherming van PCs, Mac, mobiele
apparaten en servers.
• Beleidsconfiguratie in één stap voor gebruikers en al hun apparaten.
• Is in vijf minuten opgezet met de door Symantec aanbevolen security policies standaard
aangezet.
Lage IT overhead
• Doordat gebruikers zichzelf aan kunnen melden worden de benodigde IT middelen
verlaagd en gebruiksgemak verhoogd.
• Het product is zo eenvoudig opgezet dat er geen security expertise nodig is om het te
gebruiken.
• Voordelig maandelijks abonnement.

Flexibele abonnement opties om aan uw behoeften te voldoen
SEP Cloud biedt flexibele per user of per device maandabonnementen. Met een per user
abonnement kunt u meerdere devices (PC, Mac of mobiel apparaat) op een per users basis
ondersteunen tegen een vast bedrag om zo verassingen voor het budget te voorkomen. Het per
device abonnement biedt bescherming voor een enkele PC of Mac die door één of meerdere
gebruikers wordt gebruikt. Met SEP Cloud is uw endpoint bescherming altijd up to date met de
laatste features en wordt ondersteund door 24x7 support. De onderstaande tabel geeft een
overzicht van de diverse kenmerken die bij de verschillende abonnementsvormen horen:

Mix & Match
Combineer Symantec als upsell oplossing met clouddiensten als Office 365, Workspace 365,
SimplySo en Nomadesk voor extra bescherming van de devices waarop deze diensten worden
gebruikt.

Veelgestelde vragen van eindgebruikers
Ik ken Symantec niet. Wat voor bedrijf is Symantec?
De cloudoplossingen van Symantec worden geleverd met 24/7 klantondersteuning en SLA’s voor
100% uptime. De cloudoplossingen van Symantec beschermen meer dan 31.000 bedrijven en
10,9 miljoen gebruikers wereldwijd tegen spam, phishing, virussen, malware, spyware, ongepast
internetgebruik en gegevensverlies.
Welke endpoints kan Symantec beveiligen?
Servers, desktops, laptops, tablets en smartphones op basis van Windows, Mac, Android en iOs.
Is het mogelijk om Symantec Endpoint Protection te testen?
Ja, Symantec Endpoint Protection is 14 dagen kosteloos te testen. U kunt een trial aanvragen via
partnernet.symantec.com

Vragen?
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op via 2tcloud@copaco.com
of bel via 040 2 306 340.

