
• Estações de trabalho Windows e Mac
• Servidores de arquivos Windows
• Smartphones e tablets iOS e Android

Livre-se da sobrecarga local

• Solução hospedada
• Gerenciada a partir de um navegador web
• Sempre disponível em

cloud.kaspersky.com

Atualize sob demanda

• Dois níveis de solução com preços 
diferentes para escolher

• Amplie de acordo com seu crescimento

Desfrute dos benefícios da nuvem

• Proteção mais rápida
• Sem investimentos de capital
• Sem 'sextas-feiras de patch'
• Recursos redistribuídos
• Pague de acordo com o seu

crescimento
• Compatível com

terceirizações

O jeito mais fácil de proteger o seu 
negócio, sem sacrificar seus recursos 
de TI, tempo ou dinheiro
O Kaspersky Endpoint Security Cloud oferece para empresas de pequeno e médio porte 
uma proteção compacta, mas completa contra ameaças conhecidas e desconhecidas – 
incluindo cryptors, ransomware e outros ataques. Fazemos isso sem exigir seu tempo ou 
dinheiro porque sabemos o quanto os recursos dos pequenos negócios podem ficar 
sobrecarregados!

Proteja qualquer dispositivo

Proteja-se – e mantenha o andamento 
perfeito do seu negócio
Proteção  para  endpoints          do  fornecedor   de   segurança     mais   testado    e 
mais premiado*. 
Pequenos negócios como seu geralmente não podem fazer ou justificar 
investimentos a nível de segurança corporativa - e isso o transforma em um alvo 
particularmente atrativo para os cibercriminosos. Enquanto a sua organização 
está ocupada,oferecendo o melhor serviço para seus clientes, a Kaspersky Lab o 
auxilia fornecendo a melhor proteção para endpoints do mercado, garantindo 
que seu negócio possa continuar a prosperar em completa cibersegurança.

Proteção e gerenciamento para todos os tipos de dispositivos. 
As empresas atualmente dependem muito de tecnologias da informação para 
estarem à frente da concorrência. Independentemente das plataformas e tipos 
de dispositivos que você precisa utilizar, vamos proteger todos os seus PCs e 
laptops, servidores e dispositivos móveis.

Kaspersky for Business

Registre-se em
cloud.kaspersky.com

Adicione dispositivos
para proteger
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Gerencie semanalmente
por 15 mins (aprox.)

Reduza custos de TI e libere recursos
Proteção simplificada para endpoints. Esqueça hardwares de baixa performance e suprimento de softwares 
para executar sua proteção para endpoints. Com o Kaspersky Endpoint Security Cloud, tudo o que você precisa 
fazer é o registro em cloud.kaspersky.com e instalar o software para endpoints – e sua empresa está protegida.

Proteção instantânea. Fizemos a parte mais difícil para você, com políticas de segurança desenvolvidas por 
nossos especialistas. O perfil de segurança padrão é automaticamente aplicado cada vez que um novo dispositivo é 
conectado, oferecendo proteção imediata. O console de gerenciamento intuitivo é fácil de usar, sem a necessidade de 
treinamentos específicos.

Libere recursos financeiros com uma assinatura mensal. Nossa abordagem de Security-as-a-Service elimina todos os 
gastos de aquisição de hardware, atualizações e manutenção, assim como licenciamento, instalação e suporte de 
softwares. Evite despesas de capital ao escolher pagar por segurança conforme a utiliza, mensalmente.

*  A Kaspersky Lab atingiu mais vezes o primeiro lugar em testes independentes do que qualquer outro fornecedor de segurança. www.kaspersky.com.br/top3



Proteja os colaboradores remotos
Proteja    e   gerencie    dispositivos    móveis    gratuitamente. A maioria dos 
colaboradores utiliza dispositivos móveis para ajudar em sua rotina de trabalho, 
armazenando suas informações importantes em smartphones e tablets sem nem 
mesmo perceber esse risco. Podem ser informações de contato ou financeiras de 
clientes, documentos internos contendo segredos comerciais, etc. Proteja seus 
colaboradores que usam dispositivos móveis para trabalho remoto contra 
ciberataques, e estimule o fluxo de informações seguro no trabalho e fora dele, 
com proteção gratuita para dois dispositivos em cada licença de usuário.

Reforce políticas de segurança remotamente. Gerencie segurança para 
escritórios separados geograficamente, ou equipe de campo em qualquer 
lugar, utilizando um console baseado na nuvem que não depende de uma rede 
local. Mesmo quando estiverem fora, seus usuários estarão completamente 
protegidos, assim como o resto da sua empresa.

Kaspersky Lab  
Encontre um parceiro perto de você: www.kaspersky.com/buyoffline
Kaspersky for Business: www.kaspersky.com.br/business
Novidades sobre Segurança de TI: www.kaspersky.com.br/blog/b2b
Nossa abordagem única: www.kaspersky.com.br/true-cybersecurity

#truecybersecurity
#HuMachine

www.kaspersky.com.br

© 2019 AO Kaspersky Lab. Todos os direitos reservados. Marcas e serviços registrados são de propriedade de 
seus respectivos donos.
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Conjunto de Funcionalidades de Segurança

Proteção contra ameaças web, para arquivos e e-mail  
Firewall  
Bloqueador de Ataques de Rede  
Prevenção contra ransomware e exploits  
Verificação de vulnerabilidades  

Conjunto de Funcionalidades de Gerenciamento

Controle web — 
Controle de dispositivos — 
Gerenciamento de criptografia — 
Gerenciamento de patches — 

https://cloud.kaspersky.com

Segurança e gerenciamento móvel

Proteção antivírus: fornece defesa 
contra ameças, vírus e outros aplicativos 
maliciosos em tempo real.

Proteção web: bloqueia o acesso a sites 
maliciosos e de phishing, monitorando o 
acesso a websites.

Proteção de senhas: protege o acesso a 
dispositivos com uma senha para 
desbloqueio de tela, com suporte 
para reconhecimento facial e leitura 
de impressão digital.

Controle de funcionalidades e 
aplicativos: restringe o uso de funcionalidades 
e aplicativos de dispositivos móveis inapropriadas 
para a política da empresa.

Antirroubo: permite localizar, bloquear, 
disparar um alarme ou limpar dados do 
dispositivo remotamente caso seja 
perdido ou roubado.

Diversas  funcionalidades  para 
dispositivos supervisionados: para dar 
para as empresas maior controle sobre 
os dispositivos iOS que possuem.

Experimente agora GRATUITAMENTE!

Veja você mesmo: adquira sua 
avaliação GRATUITA de 30 dias em 
cloud.kaspersky.com

Quando decidir manter o Kaspersky 
Endpoint Security Cloud, apenas 
pague a licença e está pronto. Não é 
preciso reinstalar o software.




