
Small Office
Security

Ochrona, która działa zawsze.
Dla firm, które pracują bez przerwy.

Dla właścicieli małych firm, którzy muszą radzić sobie ze wszystkim
sami, w tym z kwestiami związanymi z IT, skupienie się na tym,
co najważniejsze, może być wyzwaniem.
Rozwiązanie Kaspersky Small Office Security powstało z myślą
o mniejszych firmach, które chcą skupić się na zwiększaniu swojego
dochodu, a kwestie bezpieczeństwa IT powierzyć rozwiązaniu,
które jest niedrogie, lecz niezawodne.

Kaspersky Small Office Security łączy łatwość użytkowania,
która cechuje ochronę dla domowych komputerów PC, z funkcjami,
dzięki którym firma może działać bezpiecznie.

• Zaawansowana ochrona
przed ransomware oraz możliwość
wycofywania zmian, gdy ktoś
popełni błąd

• Funkcja szyfrowania plików
i tworzenia kopii zapasowej
zabezpiecza i przechowuje Twoje
najcenniejsze pliki

• Bezpieczne pieniądze - płać rachunki
i podatki przez internet bez ryzyka

• Ochrona urządzenia z systemem
Android, aby pracownicy mogli
bezpiecznie korzystać ze swoich
osobistych smartfonów i tabletów

• Wbudowany skaner luk dzięki
któremu masz pewność, że aplikacje,
których używasz, są bezpieczne



Ochrona, która nie wymaga
konfigurowania

• Zainstaluj i nie martw się
o bezpieczeństwo
• Brak konieczności zarządzania
i konfiguracji
• Aby chronić dowolne urządzenie,
wystarczy wysłać wiadomość e-mail
do jego posiadacza

Bezpieczne korzystanie z internetu
i ochrona prywatności
Automatycznie chroń swoją firmę
przed próbami zdobycia Twoich danych
lub przeniknięcia do sieci.

• Wyszukuje i usuwa niechciane/
niebezpieczne rozszerzenia przeglądarki

• Blokuje szkodliwe strony internetowe
i podejrzane pliki, które są pobierane

• Filtruje wiadomości spamowe
i phishingowe oraz podejrzane załączniki
• Specjalna funkcja blokująca śledzenie
monitoruje i blokuje strony, które śledzą
Twoją aktywność w internecie

Bezpieczny serwer plików Windows
Server
• Zabezpiecz serwer plików Windows
Server przed ransomware
i kryptolokerami: moduł Kontrola
systemu wykrywa i blokuje szkodliwą
aktywność, a także umożliwia
wycofywanie niszczycielskich działań

• Narzędzie aktualizacji oprogramowania
dostarcza listę nowych uaktualnień,
które można zainstalować dla aplikacji,
ułatwiając pozbywanie się
nieużywanych lub przestarzałych
danych systemowych

Ochrona przed przejęciem kont
• Gdy serwer plików jest chroniony
słabym hasłem lub od dłuższego czasu
nie było ono zmieniane, otrzymasz
stosowaną informację

• Menedżer haseł przechowuje i chroni
wszystkie hasła i cenne pliki – Twoim
zadaniem jest zapamiętanie tylko
jednego hasła głównego

Ochrona dla urządzeń mobilnych
• Zabezpiecza smartfony i tablety
z systemem Android przed
szkodliwym oprogramowaniem

• Umożliwia zdalne lokalizowanie,
blokowanie i usuwanie danych ze
skradzionych lub zgubionych urządzeń

Wygodny portal internetowy
• Umożliwia sprawdzenie stanu licencji
i daty ich wygaśnięcia

• Ochrona nowych urządzeń poprzez
wysłanie pocztą łącza

• Zdalne blokowanie zgubionych
lub skradzionych urządzeń mobilnych
• Możliwość wysłania prośby o pomoc
techniczną

A to wszystko za pośrednictwem strony
https://ksos.kaspersky.com – nie musisz
mieć doświadczenia ani żadnych
specjalnych
umiejętności.

Bezproblemowa ochrona dla małych firm
Kaspersky Small Office Security powstał z myślą o środowisku mniejszych
firm. To rozwiązanie, które nie odwraca Twojej uwagi, dzięki czemu możesz
spokojnie skupić się na pracy. Chroni pracowników, nie rozpraszając ich
wyświetlaniem wiadomości czy nadmiarowych komunikatów.
Rozwiązanie Kaspersky Small Office Security robi to, co do niego należy.
Tylko tyle i aż tyle.

Bezpieczne przechowywanie i przesyłanie cennych plików
Szyfrowanie danych konwertuje dane przechowywane na komputerach
PC i serwerach plików na postać niemożliwą do odczytania, udaremniając
w ten sposób próby uzyskania dostępu do informacji poufnych przez
cyberprzestępców. Z kolei przechowywanie danych po konwersji
w specjalnie zabezpieczonych sejfach chroni przed nieautoryzowanym
dostępem.

Ponadto rozwiązanie:

• Prewencyjnie tworzy kopie zapasowe istotnych danych
• Niszczy pliki, trwale usuwając dane
• Identyfikuje i usuwa nieużywane dane

Ochrona na wszystkich urządzeniach i w każdej chwili
Bez względu na to, na jakich urządzeniach korzystasz ze swoich plików –
komputerach PC czy Mac, serwerach Windows Server czy urządzeniach
mobilnych z systemem Android — zawsze są one chronione zarówno
przed znanymi, nieznanymi, jak i zaawansowanymi zagrożeniami.

Bezpiecznie korzystaj z urządzeń mobilnych
Technologie firmy Kaspersky w zakresie ochrony i zarządzania
urządzeniami mobilnymi zapewniają ochronę, gdy jesteś w drodze
– dzięki temu pracownicy mogą korzystać ze swoich urządzeń mobilnych
do celów związanych z pracą. Zapewnij ochronę smartfonom i tabletom
z systemem Android, a także lokalizuj je, blokuj i wymazuj znajdujące się
na nich dane, gdy zostaną zgubione lub skradzione.

Wystarczy kupić licencję
Rozwiązanie skutecznie i płynnie zabezpiecza sprzęt firmowy.
Kosztuje niewiele, a odczuwalnie zwiększa produktywność,
zapewniając systemom firmowym niezbędną ochronę.

Zabezpiecz się przed oszustwami w internecie
Zapewnij ochronę firmowym pieniądzom, danym kart kredytowych
i informacjom związanym z bankowością. Gdy logujesz się do
bankowości internetowej lub serwisów płatności – na komputerze PC
lub Mac – unikatowa technologia firmy Kaspersky o nazwie Bezpieczne
pieniądze dodaje warstwę zabezpieczającą, dzięki czemu z łatwością
można określić, czy dana strona internetowa jest bezpieczna
(gdy przeglądarka jest uruchomiona w trybie Bezpiecznych pieniędzy,
pojawienie się zielonej ramki oznacza, że strona jest bezpieczna).

Ochrona przed ransomware, która przyda się
nieostrożnym pracownikom
Nawet jeśli pracownik kliknie szkodliwe łącze, a ransomware podejmie
próbę zaszyfrowania plików, możesz skorzystać z kopii zapasowej
oryginalnych plików — jest ona tworzona automatycznie.

Ochrona, którejmożesz ufać – amymożemy to udowodnić

Żaden inny producent nie osiąga takich sukcesów w niezależnych
testach jak firma Kaspersky. W 2019 roku nasze produkty Kaspersky
uczestniczyły w 86 niezależnych testach i przeglądach. Nasze produkty
64 razy zajęły pierwsze miejsca, a 70 razy znalazły się w pierwszej trójce.
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