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Proteger o seu dispositivo móvel
O Kaspersky Small O�ce Security 
protege os dispositivos suportados 
para que trabalhar em viagem não seja 
um problema. 

Utilizar palavras-passe seguras
As palavras-passe "fracas" são fáceis 
de descodificar. O Kaspersky Password 
Manager gera automaticamente 
palavras-passe seguras e armazena-as 
em segurança numa base de dados,
para que tenha de memorizar apenas 
uma.

Os cibercriminosos 
estão a ficar cada vez 
mais inteligentes.

São mais de 
quatro por segundo.

Os ataques de malware 
causam perdas financeiras e 
para uma empresa como a 
sua, o custo médio de uma é 
a violação de segurança é3

O que é o malware? 
Pode assumir muitas 
formas, que incluem:
• Spyware
• Vírus
• Trojans
• Worms E pode resultar em

• Roubo de dados
• Captura de 

palavras-passe
• Controlo do seu 

computador  
• Danos no 

equipamento
• Fraude financeira
• Exigência de um 
resgaste pelo acesso 
aos seus ficheiros

78% das empresas mais pequenas não têm um especialista em TI.4 Mas 
mesmo com recursos limitados, existem medidas simples que pode 
tomar para manter a segurança da sua empresa:

 Em 2014, mais de

143 000 000

Instalar software de segurança 
multifacetado
A Kaspersky é uma empresa líder 
mundial na área de deteção de 
ameaças, com um número de 
classificações mais elevadas superior 
ao de qualquer outro fornecedor.5 

Transações bancárias seguras
As transações financeiras online 
necessitam de estar sempre protegidas. 
A nossa funcionalidade Dinheiro 
Seguro fornece um browser seguro, 
para que possa estabelecer ligação a 
sites fiáveis com total confiança.

Proteger os dados importantes
O Kaspersky Small O�ce Security 
permite-lhe armazenar os seus 
dados e os dados dos seus clientes 
num cofre, para que não possam ser 
acedidos por cibercriminosos ou 
estranhos se o seu computador for 
roubado ou perdido.

programas novos de 
malware foram 
criados.1

E não são só os PC 
e Mac que estão em risco:  

destas novas 
ameaças 
destinavam-se a 
dispositivos móveis 
todos os meses.2
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