
KASPERSKY SMALL OFFICE
SECURITY

PRAKTISCHE BESCHERMING VOOR KLEINE BEDRIJVEN.
Voor uw unieke uitdagingen is er een unieke oplossing. Krachtige, eersteklas bescherming die u sneller 
en gemakkelijker dan ooit in gebruik kunt nemen. 
•	 Speciaal ontwikkeld voor bedrijven met maximaal 25 gebruikers.
•	 Eenvoudig te installeren en te gebruiken.
•	 Webconsole voor online beheer vanaf elke plek.

PRAKTISCH
Kaspersky Small Office Security is zelfs voor niet-technische personen eenvoudig te installeren en gebruiken. De gebruiksvriendelijke 
wizards leiden u automatisch door verschillende processen, zoals:
•	 Installeren, inclusief het verwijderen van bestaande anti-malware
•	 Opgeven van instellingen en het definiëren van een beleid dat het beste werkt voor u en uw bedrijf 
•	 Automatisch downloaden van deze wijzigingen naar meerdere computers tegelijkertijd
Dit gebeurt allemaal via een onlinedashboard, zodat u - of een bevoegd persoon - uw IT-beveiliging op afstand via internet kan 
beheren. 
Kaspersky Small Office Security biedt een uitstekende beveiliging, maar werkt toch zo soepel en efficiënt op de achtergrond dat  
u bijna vergeet dat de software aanwezig is.

MEERDERE BESCHERMINGSLAGEN
Kaspersky Small Office Security voorziet uw pc's en Macs, servers, 
tablets en smartphones van meerdere beschermingslagen. Alle 
beveiligingstools voor uw onderneming en meer in één suite. U kunt erop 
vertrouwen dat Kaspersky Small Office Security uw IT-beveiliging op zich 
neemt, zodat u zich volledig op uw bedrijf kunt richten.
•	 Cloudondersteunde, realtime beveiliging tegen nieuwe en opkomende 

cyberdreigingen.
•	 Beveiliging voor Windows- en Mac-computers, servers en mobiele 

apparaten met Android.
•	 Bekroonde Veilig bankieren-technologie beschermt uw online 

financiële transacties tegen hackers en identiteitsdieven. 
•	 Functies waarmee u het surfgedrag en gebruik van social media van 

uw werknemers kunt beheren.
•	 Encryptie ter bescherming van vertrouwelijke bedrijfs-  

en klantgegevens. 
•	 Anti-phishingtechnieken om te beschermen tegen valse  

en schadelijke websites.
•	 Krachtige spamfiltering.
•	 Veilig wachtwoordbeheer.*
•	  Automatische back-ups via Dropbox tegen verlies van gegevens.

HELPT U OM GELD TE BESPAREN
Kaspersky Small Office Security beschermt u niet alleen tegen hackers 
die uw geld willen stelen, maar vergroot ook de productiviteit van uw 
werknemers. U kunt namelijk het internetgebruik van uw werknemers 
beheren en bepalen wanneer ze mogen surfen of berichten kunnen 
versturen. Dankzij geavanceerde beveiligingsvoorzieningen zoals 
encryptie kunnen uw klanten er zeker van zijn dat hun gegevens bij u in 
goede handen zijn, waardoor uw verkoopkansen en de klanttevredenheid 
toenemen.
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FUNCTIES
Krachtige bescherming – uw bedrijf wordt beschermd tegen 
bekende en opkomende dreigingen.
•	 Meerdere lagen met beschermingstechnologieën voor 

bekende en onbekende malware. 
•	 Windows-werkstations en file servers, Mac-werkstations, 

Android-smartphones en -tablets worden allemaal 
beschermd.

•	 Gebruik de cloud om uw bedrijf in realtime te beschermen.
•	 De Trusted applications-modus zorgt dat alleen veilige 

software kan worden uitgevoerd.

Beveiliging van financiële gegevens – bescherming 
van online zakelijke en privétransacties tegen de meest 
geavanceerde vormen van financiële fraude.
•	 Bekroonde Veilig bankieren-technologie voor zorgeloos 

onlinebankieren.
•	 Virtueel toetsenbord en Veilig toetsenbord beschermen  

u tegen malware die wachtwoorden steelt.

Internetbeveiliging – bescherming tegen pogingen om uw 
gegevens te stelen of uw volledige netwerk over te nemen.
•	 Blokkeert automatisch malware-exploits die 

cybercriminelen gebruiken bij hun aanvallen.
•	 Herkenning van phishingwebsites die zijn gemaakt om uw 

persoonlijke gegevens te achterhalen.
•	 Detecteert verdachte downloads en bijlagen.
•	 Geavanceerde spamfilters blokkeren ongewenste e-mails.
•	 Beschermt uw bedrijf tegen webcamspionnen. 
•	 Controleert de veiligheid van Wi-Fi-verbindingen. 
•	 Optimaliseert het gegevensverkeer om netwerkkosten laag 

te houden.

Beheer van 'tijdverspilling' door werknemers Inclusief tools 
die:
•	 De toegang van werknemers tot spelletjes en niet-zakelijke 

websites beheren of blokkeren.
•	 Het gebruik van sociale-netwerksites onder werktijd 

beheren en controleren.
•	 Instant Messaging-communicatie beperken.
Gegevensbescherming – bescherming tegen diefstal, verlies 
en beschadiging.
•	 U kunt automatische back-ups plannen via Dropbox, een 

lokale schijf of een voorziening voor netwerkopslag.
•	 U kunt bestanden en mappen van encryptie voorzien om uw 

gegevens tijdens de overdracht en op draagbare apparaten 
te beveiligen.

•	 Met File Shredder kunt u alle sporen van verwijderde 
vertrouwelijke gegevens onherstelbaar wissen.

Bescherming van mobiele apparaten – beveiliging van uw 
smartphones en tablets en alle zakelijke gegevens die daarop 
aanwezig zijn.
•	 Nieuwste anti-malwaretechnologieën voor mobiele  

Android-apparaten.
•	 Anti-phishingtechnologie voor veilig internetgebruik.
•	 Functies om zoekgeraakte of gestolen apparaten te zoeken 

en op afstand te vergrendelen of te wissen.
•	 Oproepen en sms-berichten filteren om spam op 

smartphones te voorkomen.
•	 Opsporing van gestolen smartphones, zelfs nadat de simkaart 

is verwijderd – en u kunt zelfs een foto van de dief maken!
Wachtwoordbeheer* – Wachtwoordbeheer onthoudt en 
beveiligt al uw internetwachtwoorden.
•	 Maakt voor elke website een ander wachtwoord – maar  

u hoeft maar één wachtwoord te onthouden.
•	 Synchroniseert de wachtwoordbeveiliging op al uw 

apparaten, waaronder smartphones en tablets met iOS  
en Android. 

Eenvoudige onlinedashboard – voor eenvoudig beheer van 
uw beveiliging via internet.
•	 Eenvoudige, overzichtelijke functies.
•	 Eén gebruiksvriendelijk beheerscherm. 

SYSTEEMVEREISTEN
Windows-desktops en -laptops
Microsoft Windows 8.1 (Windows Blue) / Professional / Enterprise / 
1 Update (32-bits en 64-bits)
Microsoft Windows 8 / 8 Professional (32-bits en 64-bits)
Microsoft Windows 7 Home Premium / Professional /  
Ultimate (32-bits en 64-bits) SP1 of hoger
Microsoft Windows Vista® Home Basic en Premium / Business / Enterprise / 
Ultimate SP2 of hoger (32-bits en 64-bits)
Microsoft Windows XP Home / Professional (32-bits) SP3 of hoger 
Professional (64-bits) SP2 of hoger

File servers:
•	 Microsoft Windows Server 2008 R2 Foundation/Standard SP1 of hoger
•	 Microsoft Windows SBS 2008 Standard x64 Edition SP2 of hoger
•	 Microsoft Windows SBS 2011 Essentials
•	 Microsoft Windows SBS 2011 Standard SP1 of hoger
•	 Microsoft Windows Server 2012 R2 Foundation/Essentials/Standard

Wilt u Kaspersky Small Office Security aanschaffen, ga dan 
naar http://nl.klstore.net/nl/home/ of neem contact op met 
uw lokale reseller.

Mac-desktops en -laptops
OS X 10.7 (Lion), 10.8 (Mountain Lion) 10.9 (Mavericks),  
10.10 (Yosemite).

Windows file servers
•	 Microsoft Windows Server 2008 R2 Foundation/Standard SP1 of hoger
•	 Microsoft Windows SBS 2008 Standard x64 Edition SP2 of hoger
•	 Microsoft Windows SBS 2011 Essentials
•	 Microsoft Windows SBS 2011 Standard SP1 of hoger
•	 Microsoft Windows Server 2012 R2 Foundation/Essentials/Standard

Mobiele apparaten
•	 Android 2.3 – 4.4. Minimale schermresolutie: 320 x 480
•	 iPhone en iPad: iOS 6.0 of hoger

Vereist voor alle installaties
•	 800 MB beschikbare ruimte op de harde schijf
•	 Cd-rom voor installatie van het programma vanaf de cd
•	 Microsoft Internet Explorer 8 of hoger
•	 Microsoft Windows Installer 3.0 of hoger
•	 Internettoegang

* Alleen geschikt voor 32-bits applicaties. Inclusief Android- en iOS-apparaten.


