
BEVEILIGING OP MAAT.
GROOT VOORDEEL VOOR 
KLEINE BEDRIJVEN.

Kleinere bedrijven hebben met grotendeels 
dezelfde beveiligingsdreigingen te maken als grote 
ondernemingen. Maar ze hebben niet dezelfde middelen 
om deze aan te pakken.

Daarom heeft Kaspersky Lab Kaspersky Small 
Office Security ontwikkeld.

Kaspersky Small Office Security is speciaal ontwikkeld 
voor bedrijven met 5 tot 25 computers, is eenvoudig 
te installeren, nog eenvoudiger te beheren en biedt de 
meest geteste en bekroonde beveiliging ter wereld aan 
pc's, file servers, laptops en mobiele apparaten. Onze 
software beschermt je bedrijf tegen online aanvallen, 
financiële fraude, ransomware en gegevensverlies. 

Meer dan 30 procent van alle beveiligingsincidenten 
doet zich voor bij bedrijven met minder dan 100 
werknemers. En 44% van alle kleine en middelgrote 
bedrijven is wel eens aangevallen door cybercriminelen*. 

Met Kaspersky Small Office Security kun je er zeker van 
zijn dat de zaken gewoon doorgaan wanneer je bedrijf 
wordt aangevallen door cybercriminelen.

Beschermd tijdens het werk

*  Data Breach Investigations-rapport van Verizon (2013);
 Enquête van de National Small Business Association (2013)
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GEBRUIKSVRIENDELIJKHEID
Kaspersky Small Office Security is 
uitermate gebruiksvriendelijk: iedereen 
kan ermee werken. Je krijgt de 
beschikking over een gebruiksklaar 
product dat uitblinkt in eenvoud, 
functionaliteit en controle. Met de 
webgebaseerde console beheer en 
monitor je de beveiliging met elk gewenst 
apparaat, waar dan ook. Maar je kunt 
deze taak desgewenst natuurlijk ook 
uitbesteden aan een externe specialist.

ALTIJD VEILIG, OOK ONDERWEG
Beveilig je Android-smartphones en 
-tablets met onze beveiligings- en 
beheertechnologieën voor mobiele 
apparaten. Vergrendel, wis en traceer 
zoekgeraakte apparaten — gebruik 
beveiligde 'containers' om vertrouwelijke 
informatie op privéapparaten van 
werknemers te beschermen. En filter gelijk 
die sms-spam en ongewenste oproepen 
weg als je toch bezig bent.

BESCHERM JE GELD
Voorkom financiële fraude en beveilig je 
online bankzaken. De bekroonde Veilig 
bankieren-technologie beschermt online 
banktransacties en maakt gebruik van 
virtuele en beveiligde toetsenborden om 
te voorkomen dat keyloggers je gegevens 
stelen.

BEVEILIGDE WEB- EN 
E-MAILACTIVITEITEN
Voorkom dat spyware, phishing en 
schadelijke websites je bedrijf platleggen. 
Beveilig je e-mail- en webactiviteiten 
tegen verborgen exploits en malware.

BESCHERM VERTROUWELIJKE 
GEGEVENS EN HOUD CRYPTO-
LOCKERS BUITEN DE DEUR
Beveilig vertrouwelijke gegevens en 
bescherm je onderneming tegen 
gegevensinbreuken, boetes en 
omzetverlies met back-ups en encryptie. 
Anti-cryptor-functies voorkomen 
dat crypto-lockers en ransomware 
hun schadelijke werk kunnen doen. 
Schadelijke encryptiepogingen triggeren 
een automatische back-up- en 
herstelprocedure.

BESCHERM JE WACHTWOORDEN
Genereer, bewaar en synchroniseer je 
wachtwoorden, zodat je deze eenvoudig 
en veilig kunt gebruiken op je pc, Mac, 
Android- en iOS-apparaten. Je hoeft er 
maar één te onthouden.

VOEL DE SNELHEID
Geoptimaliseerde softwareprestaties en 
een beperkter bronnenverbruik zorgen 
voor een efficiëntere verkeersstroom, 
snellere laadtijden van webpagina's en 
geoptimaliseerde implementaties, updates 
en opstarttijden.

EEN VLIEGENDE START
Nog voordat je Kaspersky Small 
Office Security start, kan de software 
de applicatieactiviteit in je netwerk 
regelen, rekening houdend met je 
firewallinstellingen.

DE MEEST GETESTE EN 
BEKROONDE BEVEILIGING
Geen enkele andere leverancier van 
beveiligingsoplossingen scoort zo goed 
in onafhankelijke tests als Kaspersky Lab. 
In 2015 namen producten van 
Kaspersky Lab deel aan 94 
onafhankelijke tests en beoordelingen. 
Onze producten eindigden 60 keer op 
de eerste plaats en 77 keer in de top drie.

BESCHERMING VAN 
VERSCHILLENDE PLATFORMS
Kaspersky Small Office Security 
beschermt: Windows-pc's, -laptops en 
-servers; Mac-laptops en -desktops; 
Android-smartphones en -tablets. 
Wachtwoordbeheer is beschikbaar voor 
Android- en iOS-apparaten.

DIRECT GEBRUIKSGEMAK. 
SUPERIEURE BESCHERMING
Kaspersky Small Office Security is geen beperkte versie van een Enterprise-product dat 
in de mal van een kleinere omgeving is geperst. Het is beveiliging op maat die speciaal is 
ontwikkeld voor kleinere bedrijven, waarbij bekroonde anti-malware wordt gecombineerd 
met extra technologieën specifiek voor kleinere bedrijven:

Meegeleverde applicaties: 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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