
SEGURANÇA SOB MEDIDA PARA 
PEQUENAS EMPRESAS. 
SEM MEIOS-TERMOS. 
SEM ATALHOS. 
SIMPLESMENTE PERFEITO

As pequenas empresas enfrentam muitas ameaças de 
segurança em comum com as grandes corporações. 
Porém, não têm tantos recursos para lidar com elas.

Pensando nisso, a Kaspersky Lab desenvolveu o 
Kaspersky Small Office Security.

Criado especificamente para empresas com  
5 a 25 usuários, o Kaspersky Small Office Security é fácil de 
instalar, mais fácil ainda de gerenciar, e oferece a segurança 
mais testada e premiada do mundo para computadores, 
servidores de arquivos, laptops e dispositivos móveis, 
protegendo, ao mesmo tempo, seus negócios de ataques 
on-line, fraude financeira, ransomware e perda de dados. 

Mais de 30% das violações de segurança ocorrem em 
empresas com menos de 100 funcionários. E 44% das 
empresas de pequeno e médio porte já foram vítimas de 
criminosos virtuais*. 

Com o Kaspersky Small Office Security, você tem a 
certeza de que, quando os criminosos virtuais atacarem, 
seus negócios seguirão a mesma rotina de sempre.

Proteção enquanto 
você trabalha

*  Relatório das investigações de violações de dados de 2013 da 
Verizon;

 Pesquisa de 2013 da National Small Business Association
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SINÔNIMO DE SIMPLICIDADE
O Kaspersky Small Office Security é tão 
fácil de usar que qualquer pessoa pode 
fazê-lo. Você recebe simplicidade pronta 
para usar com funcionalidade e controle 
estendidos. Nosso console com base 
na Web possibilita o gerenciamento e o 
monitoramento da segurança de qualquer 
lugar, inclusive quando terceirizados a um 
especialista externo.

MANTENHA-SE PROTEGIDO EM 
QUALQUER LUGAR
Proteja smartphones e tablets Android 
com nossas tecnologias de segurança e 
gerenciamento de dispositivos móveis. 
Bloqueie, limpe e localize dispositivos 
extraviados. Você também pode usar 
"contêineres" seguros para proteger 
informações sigilosas em dispositivos de 
funcionários. Filtre spams e chamadas 
inúteis quando os receber.

PROTEJA SEU BOLSO
Evite fraudes financeiras e proteja 
operações de bancos on-line. O premiado 
Safe Money protege transações bancárias 
on-line, enquanto o teclado virtual e o 
teclado seguro impedem que keyloggers 
roubem seus dados.

PROTEJA SUAS ATIVIDADES DE 
E-MAIL E NA WEB
Não permita que links maliciosos da 
Internet, phishing e spyware se apoderem 
de seus negócios. Proteja as atividades de 
e-mail e na Web contra exploits ocultas e 
malware.

PROTEJA DADOS SIGILOSOS E 
DIGA NÃO AOS CRYPTOLOCKERS
Proteja os dados sigilosos e a sua 
empresa contra violações de dados, 
multas e perdas de negócios com 
backup e criptografia. A funcionalidade 
Anti-Cryptor barra as investidas de 
cryptolockers e de ransomware. 
As tentativas de criptografia mal-
intencionada acionam o backup e a 
restauração automáticos.

PROTEJA SUAS SENHAS
Crie, armazene e sincronize senhas com 
segurança para facilitar o acesso em PCs, 
Macs, dispositivos Android e iOS. Você só 
precisa se lembrar de uma única senha.

SINTA A VELOCIDADE
A otimização do desempenho de 
softwares e do consumo de recursos 
do computador proporciona um fluxo 
de tráfego mais eficaz, carregamento 
mais rápido da Web e implantações, 
atualizações e tempos de inicialização 
melhorados.

COMECE A EXECUTAR SUAS 
TAREFAS IMEDIATAMENTE
Antes mesmo de ser iniciado, o 
Kaspersky Small Office Security pode 
controlar a atividade dos aplicativos na 
rede, de acordo com as configurações do 
firewall.

A SEGURANÇA MAIS TESTADA E 
PREMIADA
Nenhum fornecedor supera o 
histórico de sucesso da Kaspersky Lab 
em testes independentes. Em 2015, 
os produtos da Kaspersky Lab 
participaram de 94 testes e análises 
independentes. Nossos produtos 
ficaram 60 vezes em primeiro lugar e 
77 vezes entre os três primeiros.

PROTEÇÃO EM TODAS AS 
PLATAFORMAS
O Kaspersky Small Office Security 
protege: PCs, laptops e servidores 
Windows; laptops e computadores 
Mac; smartphones e tablets Android. 
Gerenciamento de senhas disponível para 
dispositivos Android e iOS.

FACILIDADE DE USO IMEDIATA. 
PROTEÇÃO JAMAIS VISTA
O Kaspersky Small Office Security não é uma versão simplificada de um produto 
empresarial, comprimida para se ajustar a um ambiente menor. Trata-se de segurança 
projetada sob medida especialmente para pequenas empresas, que combina o antimalware 
premiado com outras tecnologias produzidas especificamente para empresas desse porte:

Aplicativos incluídos: Kaspersky Small Office Security 5 for PC, 
Kaspersky Small Office Security 5 for File Server,  
Kaspersky Internet Security 16 for Mac, Password Manager,  
Kaspersky Internet Security for Android.
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