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 سکرایت معرفی

، نیازهاي سکرایتمحصوالت  ارایه می کند. (Seqrite) سکرایتشرکت امنیتی کوییک هیل، محصوالت سازمانی خود را تحت عنوان 
از جمله  (UTM)امنیت دروازه منیت اندپوینت، مدیریت رمزنگاري و ا امنیتی شبکه سازمانی را به طور کامل پوشش می دهد: 

بستري ساده و کامل می باشد که تکنولوژي   (Seqrite Endpoint Security)سکرایتامنیت اندپوینت باشد. می سکرایتمحصوالت 
، و سیستم بررسی رفتاري را با هم ترکیب کرده تا شبکه پیشرفته  DNAویروس، ضد باج افزار ، اسکناي مانند ضد هاي نوآورانه

شما را از تهدیدهاي پیشرفته امروزي محافظت کند. این محصول، بازه گسترده اي از ویژگی هایی همچون کنترل پیشرفته 
کن آسیب پذیري، مدیریت وصله، فیلتر کردن وب، مدیریت دارایی ، اس (DLP)دستگاههاي جانبی،جلوگیري از نشت اطالعات 

  وغیره را ارایه می کند تا امنیت کامل شبکه سازمانی را تحت یک بستر فراهم کند.

 ممتاز ویژگیهاي
 

به لطف دو موتور ضد  باالترین قدرت تشخیص
 کنترل |کاربردي  هايبرنامه کنترل |ویروس 

) …,USB, CD/DVDجانبی(   پیشرفته تجهیزات
 از جلوگیري |مانیتورینگ فایلها   |ضد باج افزار   |

هاي شبکه دارایی مدیریت | (DLP)اطالعات  درز
 در محافظت |فعالیت کاربران  بر نظارت |وسیستم 

مبتنی بر عملکرد  IDS/IPS مجهز به | اسپم برابر
 |و وصله هاي امنیتی  پذیريآسیب اسکن |

در  محافظت | Tune up | آتش دیوار محافظت
 | کاربران مرورگر امنیت | ها فیشینگ برابر

 هاسایتوب فیلترینگ

       
 
  

 
 

 
 

  
 
  
  
  
  
  
  

  
Seqrite Endpoint Security  داراي کنسول تحت وب کاربر پسند جهت نصب، مدیریت

کنسول قادر به حدف و گزارشگیري از آنتی ویروسهاي نصب شده روي کالینت ها می باشد. 
  ست.هاي قدیمی نصب شده روي کالینتها به صورت خودکار اآنتی ویروستمامی 

 
 نقاط انتهایی  امنیت  و کنترل جامع  
 محافظت چند الیه  
 اسکن و اعمال وصله به آسیب پذیري ها 
 مدیریت و کنترل مرکزي 
 قدرت تشخیص عالی براي شناسایی ویروسهاي ناشناس 
  آزمونهاکسب رتبه هاي عالی در 
 نصب، مدیریت و نگهداري آسان 
 ارایه نسخه شبکه در دو مدل ابري و درون سازمانی 
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 ویژگیها 
 

  محافظت پایه

 
  

  هامدیریت دارایی و برنامه

  
  آنتی ویروس

حافظت در برابر بد افزارها که داراي تاییدیه از سوي مراجع 
  مستقل است..

  هاکنترل برنامه
  مجاز روي شبکهاعمال کنترل بر روي اجراي برنامه هاي غیر 

  ضد باج افزار
در برابر حمالت باج افزاري محافظت کرده و از اسناد به 

  طور خودکار بکاب می گیرد.

  مدیریت دارایی
چنین سخت افزار روي اندپوینت ها و هم آمار نرم افزار/

  مدیریت تغییرات سخت افزاري/ نرم افزاري

  مدیریت و کنترل DLPکنترل دستگاه و 

  

  تجهیزات جانبیکنترل پیشرفته 
اعمال سیاست هاي استفاده از دستگاه ها ي حافظه، 

موبایل و دستگاه هاي قابل حمل، دستگاه هاي بی سیم و 
  رابط هاي شبکه که به اندپوینت وصل هستند.

  مدیریت مرکزي
، با استقرار آسان کاربر پسند کنسول مبتنی بر وب 

سیاست، اعالن هاي  داشبورد گرافیکی، مدیریت گروه و
  پست الکترونیکی و پیام کوتاه.

 (DLP)جلوگیري از نشت داده 
هاي نظارت بر داده   محافظت در برابر نشت داده به صورت

محرمانه و تعریف شده ي کاربر که از طریق درایو هاي 
قابل حمل، شبکه و برنامه هاي مختلف به اشتراك گذاشته 

  می شوند.

مدیریت مشتریان حتی اگر آنها به خارج بستر رومینگ: 
  از شبکه شرکت انتقال یابند.

  

  محافظت وب  محافظت شبکه

  
IDS / IPS  

که سعی در سوء استفاده از   مخرب شبکه يها تیفعال
ها دارند را تشخیص داده و ي برنامههايریپذ بیآس

  کند.یمزاحم را مسدود م هايدسترسی

  
 محافظت از مرورگر

  کند.مخرب را مسدود می هايسایت
  

  
  دیوار آتش

نظارت  روالشبکه بر اساس ترافیک ورودي و خروجی بر 
  می کند.

 محافظت در برابر فیشینگ  
 کند.سایت هاي فیشینگ را مسدود می

  

  پیشگیري از حمله اسکن پورت  
  دهد.در مورد حمله اسکن پورت هشدار می

  

  فیلترکردن وب  
  کند.شان مسدود میموضوعاساس ها را برسایت

  

  
  DDOSپیشگیري از حمله 

 ی برنامه ریزي شده به اینترنترسدست    دهد.هشدار می DDOSدر مورد حمالت 
  دسترسی به اینترنت بر اساس برنامه زمانی  

  
      مدیریت وصله و اسکن آسیب پذیري

  اسکن آسیب پذیري
شان ارایه بر اساس شدت را خالصه اي از آسیب پذیري ها  

  می کند.

  
  مدیریت وصله

یر مایکروسافت غآسیب پذیري هاي مربوط به مایکروسافت و
  کند. یبه صورت مرکزي مدیریت مرا 
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 Seqrite Endpoint Securityاي نسخه هاي مختلف جدول مقایسه
 

 
 

  سکرایتدالیل استفاده از امنیت اندپوینت  
  

  
  اندپوینت   امنیت  و کنترل جامع

یک بستر ساده و در عین  سکرایتامنیت اندپوینت 
حال  قدرتمند براي مدیریت امنیت است و سیاستهاي 

ها ، دسترسی وب اعمال کنترلی را بر روي داده، برنامه
کند. همچنین ویژگی هایی مانند کنترل پیشرفته می

، مدیریت (DLP)دستگاه، جلوگیري از نشت داده 
امنیت نقاط انتهایی را   دارایی، کنترل برنامه و غیره،

  تامین می کند.

  
  محافظت چند الیه

از طرف صنایع مختلف   سکرایتامنیت اندپوینت 
گواهینامه گرفته است و تکنولوژي هاي نوآورانه اي مانند 

، بررسی رفتاري،ضد باج افزار را با DNAاسکن پیشرفته 
هم ادغام می کند تا سیستم شمارا در برابر بد افزار و 

  کند.ات پیشرفته در سطوح مختلف محافظتتهدید
  

  
  اسکن و اعمال وصله به آسیب پذیري هاي برنامه

، آسیب پذیري هاي برنامه ها سکرایتامنیت اندپوینت 
هاي و سیستم عامل را بررسی کرده و با نصب وصله

امنیتی، این نقاط ضعف را برطرف می کند.. بروز رسانی 

  
  مدیریت و کنترل مرکزي

ر پسندانه به رابط کارب، داراي سکرایتامنیت اندپوینت 
منظور نظارت، پیکربندي و مدیریت سیستمها به همراه 

 گزارشات مفصل و داشبورد گرافیکی 
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شبکه را در برابر حمالت منظم برنامه ها، آسیب پذیري 
 بدافزاري کم می کند.

  نتایج ارزیابی سازمانهاي مستقل
Seqrite  وQuickheal در آزمونهاي ارزیابی سازمانهاي مستقل مانندAV-Comparatives  وAV-TEST  وAV-LAB  همواره نتایج ،

  بسسیار خوبی کسب کرده است که در زیر نمونه اي نشانهاي کسب شده آورده شده است.
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شرکت کوییک هیل یکی از شرکتهاي پیشرو در زمینه امنیت  
باشد. محصوالت سازمانی این شرکت که تحت عنوان اطالعات می

Seqrite شود، عبارتند از: امنیت اندپوینت، ارایه میUTM ... و  
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