
KaspersKy small Office
security

Proteção de classe mundial facilitada Para 
Pequenas emPresas.
Para desafios únicos: uma solução única. Proteção de classe mundial mais rápida e fácil de utilizar do 
que nunca. 
•	 concebido especialmente para empresas com um máximo de 25 utilizadores.
•	 fácil de instalar e executar – não é necessária formação.

•	 consola Web para administração com base na Web a partir de qualquer lugar.

NãO é Necessária experiêNcia
o Kaspersky small office security foi concebido para poder ser facilmente instalado e executado mesmo por pessoas 
com poucos conhecimentos técnicos. está dotado de "assistentes" simples que o orientam automaticamente através de 
elementos como:
•	 configuração, incluindo remoção de qualquer anti-malware que já exista
•	 definição dos controlos e seleção das políticas que funcionam melhor para si e para a sua empresa 
•	 transferência automática destas alterações para vários computadores ao mesmo tempo
tudo é administrado através de um painel baseado na Web para que possa gerir (ou escolher alguém que gira) remotamente a 
sua segurança de ti através da internet. 
o Kaspersky small office security proporciona uma proteção excecional, sendo executado de forma tão suave e eficiente que 
nem dá por ele.

múltiplas camadas de prOteçãO
o Kaspersky small office security aplica camadas sucessivas de proteção 
nos seus Pc e mac, servidores, tablets e smartphones. estão incluídas 
todas as ferramentas de segurança de que a sua empresa em crescimento 
necessita, e muito mais. Pode confiar a sua segurança de ti ao Kaspersky 
small office security, ficando com tempo livre para gerir a sua empresa.
•	 Proteção em tempo real e assistida pela nuvem contra ciberameaças 

novas e emergentes.
•	 Protege computadores Windows e mac, servidores e dispositivos 

móveis android.
•	 a galardoada funcionalidade "dinheiro seguro" protege as transações 

financeiras online contra hackers e ladrões de identidade online. 
•	 controlos que lhe permitem gerir a navegação na Web e a utilização de 

redes sociais por parte dos seus funcionários.
•	 encriptação para proteger dados empresariais e dados de clientes 

confidenciais. 
•	 tecnologias anti-phishing para proteger contra websites falsos e 

maliciosos.
•	 filtros de spam potentes.
•	 Gestão de palavras-passe segura.*
•	  criação automática de cópias de segurança dos seus dados para o 

dropbox, de forma a evitar a perda de dados.

ajuda-O a pOupar diNheirO
além da proteção contra ataques de hacker com o objetivo de roubarem 
o seu dinheiro, o Kaspersky small office security ajuda-o a manter 
a produtividade dos seus funcionários, regulando o seu acesso à 
Web e definindo controlos relativos ao tempo de navegação e envio 
de mensagens. as funcionalidades de proteção avançadas, como a 
encriptação, garantem aos seus clientes a proteção dos seus dados, 
aumentando o seu potencial de venda e a satisfação dos clientes.
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fuNciONalidades
proteção de classe mundial – a proteger a sua empresa 
de ameaças conhecidas e emergentes.
•	 camadas de tecnologia de proteção para tratar de tipos 

de malware conhecidos e desconhecidos. 
•	 Proteção de servidores de ficheiros e estações 

de trabalho Windows, estações de trabalho mac, 
smartphones e tablets android.

•	 utilização do poder da nuvem para proteger a sua 
empresa em tempo real.

•	 a opção de "modo de aplicações fidedignas" garante a 
execução de apenas software seguro.

proteção de dados financeiros – a proteger os seus 
negócios e transações pessoais online contra as fraudes 
financeiras mais sofisticadas.
•	 tecnologia premiada: "dinheiro seguro", para operações 

bancárias online sem preocupações.
•	 modos de teclado virtual e seguro para derrotar malware 

de roubo de palavras-passe.
proteção para internet – a protegê-lo de tentativas 
maliciosas para desviar dados ou toda a sua rede.
•	 Bloqueia automaticamente "exploits" de malware que os 

cibercriminosos utilizam para os seus ataques.
•	 identifica websites de phishing concebidos para o levar a 

partilhar informações pessoais.
•	 deteta transferências e anexos suspeitos.
•	 filtros de spam sofisticados bloqueiam e-mails 

indesejados.
•	 Protege a sua empresa contra espionagem efetuada 

através de webcams. 
•	 Verifica a segurança das ligações Wi-fi. 
•	 otimiza a utilização de tráfego de dados para ajudar a 

manter os custos de rede baixos.

Gestão de "desperdício de tempo" de funcionários inclui 
ferramentas que facilitam:
•	 a regulação ou o bloqueio do acesso de funcionários a 

jogos ou websites de lazer.
•	 o controlo e supervisão da atividade em sites de redes 

sociais durante as horas de trabalho.
•	 a limitação das comunicações de mensagens 

instantâneas no trabalho.
proteção de dados – contra roubo, perda e corrupção.
•	 agende cópias de segurança automáticas através de 

dropbox, para o disco local ou armazenamento de rede.
•	 encripte ficheiros e pastas, mantendo os seus dados 

protegidos em movimento e em dispositivos portáteis.
•	 o triturador de ficheiros irreversível remove quaisquer 

vestígios de dados confidenciais eliminados.
proteção de dispositivos móveis – mantenha os seus 
smartphones e tablets e os dados empresariais neles 
contidos seguros.
•	 tecnologias de proteção anti-malware mais recentes 

para dispositivos móveis android.
•	 tecnologia "anti-phishing" para uma navegação segura 

na internet.
•	 funcionalidades de bloqueio, localização e limpeza 

remota para dispositivos extraviados ou roubados.
•	 os filtros de chamadas e mensagens filtram o spam em 

smartphones.
•	 localiza smartphones roubados, mesmo depois de o 

cartão sim ter sido removido, podendo tirar uma fotografia 
do ladrão!

proteção de palavras-passe* – o "Password manager" 
memoriza e protege todas as suas palavras-passe.
•	 cria e armazena com segurança uma palavra-passe 

nova para cada site – mas apenas precisa de memorizar 
uma única palavra-passe.

•	 sincroniza a proteção de palavras-passe em todos os 
seus dispositivos, incluindo ios e smartphones e tablets 
android. 

painel de gestão baseado na Web e fácil de utilizar – 
para que possa gerir a segurança de forma fácil através da 
internet.
•	 controlos simples e fáceis.
•	 ecrã de gestão único e intuitivo. 

reQuisitOs dO sistema
computadores de secretária e portáteis Windows
microsoft Windows 8.1 (Windows Blue)/Professional/enterprise /1 
atualização (32 bits e 64 bits)
microsoft Windows 8/8 Professional (32 bits e 64 bits)
microsoft Windows 7 Home Premium/Professional/ultimate (32 bits e  
64 bits) sP1 ou superior
microsoft Windows Vista® Home Basic e Premium/Business/enterprise/
ultimate sP2 ou superior (32 bits e 64 bits)
microsoft Windows XP Home/Professional (32 bits) sP3 ou superior 
Professional (64 bits) sP2 ou superior

servidores de ficheiros:
•	 microsoft Windows server 2008 r2 foundation/standard sP1 

ou superior
•	 microsoft Windows sBs 2008 standard x64 edition sP2 ou superior
•	 microsoft Windows sBs 2011 essentials
•	 microsoft Windows sBs 2011 standard sP1 ou superior
•	 microsoft Windows server 2012 r2 foundation/essentials/standard

Para adquirir o Kaspersky small office security, 
visite http://www.kaspersky.com/pt/small-office-security 
ou entre em contacto com seu revendedor local.

computadores de secretária e portáteis com mac
os X 10.7 (lion), 10.8 (mountain lion) 10.9 (mavericks),  
10.10 (Yosemite).

servidores de ficheiros Windows
•	 microsoft Windows server 2008 r2 foundation/standard sP1 

ou superior
•	 microsoft Windows sBs 2008 standard x64 edition sP2 ou superior
•	 microsoft Windows sBs 2011 essentials
•	 microsoft Windows sBs 2011 standard sP1 ou superior
•	 microsoft Windows server 2012 r2 foundation/essentials/standard

dispositivos móveis
•	 android 2.3 a 4.4. resolução de ecrã mínima: 320 x 480

•	 iPhone e iPad: ios 6.0 ou superior

requisitos gerais
•	 800 mB de espaço livre no disco rígido
•	 cd-rom ou dVd-rom para instalação do programa a partir do cd
•	 microsoft internet explorer 8 ou superior
•	 microsoft Windows installer 3.0 ou superior
•	 acesso à internet

* eficiente apenas em aplicações de 32 bits.  inclui dispositivos android e ios.


