
Vyhodnoťte potenciální rizika
zabezpečení a určete, co má
být chráněno.

Vyhodnoťte všechna řešení
softwaru zabezpečení
s ohledem na své potřeby.

Potřebujete chránit mobilní
zařízení nebo tablety?

Nabízí vám váš dodavatel
softwaru zabezpečení
potřebnou úroveň podpory?

Nezapomeňte na povinnosti
vyplývající ze zákonů a předpisů.

Využili byste další funkce
zabezpečení chránící internetové
bankovnictví či finanční transakce?

Definujte základní zásady
zabezpečení informací a zařízení IT.

Promyslete si užitečnost
zabezpečení s podporou cloudu
a smluvní podmínky jeho
poskytovatelů.

Vytvořte školicí program ke zvýšení
povědomosti o bezpečnostních
rizicích v rámci společnosti.

Vyberte si software zabezpečení,
jenž bude schopen chránit všechny
vaše počítače a zařízení s podporou
cloudu.

AŤ UŽ JSTE ZAČÍNAJÍCÍ, ROSTOUCÍ, MALÁ NEBO VELKÁ SPOLEČNOST,
KASPERSKY LAB MÁ PRO VÁS TO PRAVÉ ŘEŠENÍ ZABEZPEČENÍ IT.

DESET NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH BODŮ PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ OCHRANY VAŠÍ SPOLEČNOSTI PROTI POČÍTAČOVÉMU ZLOČINU, MALWARU A DALŠÍM
RIZIKŮM ZABEZPEČENÍ:
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BEZPLATNÁ
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PRÍRUCKA

ZAČÍNAJÍCÍ
SPOLEČNOST

ROSTOUCÍ
SPOLEČNOST

SPOLEČNOST, KTERÁ
MĚNÍ SVÉ ZABEZPEČENÍ

SPOLEČNOST, KTERÁ
SI SPÁLILA PRSTY

SPOLEČNOST, KTERÁ
DOUFÁ V ZÁZRAK

Rozjezd nové společnosti
Nákup nového vybavení IT
Zabezpečením společnosti (jako
například sjednáním pojištění)
si ušetříte starosti i do budoucna

Zaměstnáno více osob
Společnost vypadá stále
profesionálněji
Nákup nového vybavení IT pro nové
zaměstnance
Správný čas k investicím do softwaru
pro zabezpečení

Etablovaná společnost – i když nákup
zařízení IT není na pořadu dne, je
stávající software pro  zabezpečení
spíše na obtíž
Brzdí rozvoj podnikání – zpomaluje
systémy či neposkytuje dostatečnou
ochranu
Jelikož licence zanedlouho vyprší,
nastala vhodná doba poohlédnout
se jinde

Etablovaná společnost, která se
nedávno stala obětí malwarového
útoku nebo ztráty dat
Hrozba jasně ukázala, že je třeba
investovat, a to rychle
Společnost je třeba komplexně
ochránit, aby se nic podobného
neopakovalo

Etablovaná společnost, která nikdy
nebrala hrozby zabezpečení IT vážně.
Vždy si mysleli, že „nám se to
stát nemůže“, nebo „doufali jsme,
že k tomu nedojde.“
V časopise si přečetli příběh
společnosti, která začala brát
zabezpečení IT vážně.
„Pokud by se to dalo zvládnout rychle
a finančně výhodně, tak bychom to
asi uskutečnili.“

CHRAŇTE SVÉ ZÁKAZNÍKY.
CHRAŇTE SVŮJ PODNIK.

Využĳte ušetřený čas, který byste jinak trávili starostí o zabezpečení, a věnujte ho řízení své společnosti.
Stáhněte si tuto bezplatnou příručku s důležitými tipy, které se týkají ochrany vaší společnosti proti malwaru
a počítačovému zločinu.


