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• Proteção avançada contra ransomware 
e reversão para evitar o travamento 
de computadores em caso de clique 
acidental 

• Criptografia e backup de arquivos para 
proteger sua propriedade intelectual e 
dados confidenciais

• Recurso Safe Money para o pagamento 
de contas e impostos online com 
segurança

• Proteção para dispositivos Android 
para que seus funcionários trabalhem 
de forma segura em seus smartphones 
e tablets pessoais 

• Verificação de vulnerabilidades 
integrada para garantir que os 
aplicativos corporativos que você usa 
se mantenham seguros contra invasões

Segurança sempre ativa para 
empresas que não param nunca

Para os proprietários de pequenas empresas que 
precisam lidar com tudo sozinhos, pode ser um 
desafio concentrar-se no aumento de suas receitas 
e ter tranquilidade em relação à TI.  Eles precisam 
de proteção confiável e sem esforço. 

O Kaspersky Small Office Security combina a simplicidade da proteção de PCs de 
uso pessoal com recursos especiais para manter a sua empresa segura enquanto os 
funcionários trabalham. Com a segurança "configure e esqueça" para 5 a 25 usuários, 
a solução protege PCs e laptops Windows e Mac, além de servidores de arquivos 
Windows, resguardando seus arquivos mais importantes.

Saiba mais: 
ksos.kaspersky.com

http://ksos.kaspersky.com


Segurança pronta para uso
• Instale e esqueça quaisquer problemas de 

segurança
• Nenhum gerenciamento ou configuração 

necessários
• Para proteger qualquer dispositivo, basta 

enviar um email para a pessoa que deseja 
proteger

Internet segura e privacidade total
Protege automaticamente a sua empresa 
contra tentativas mal-intencionadas de 
sequestrar seus dados ou rede.
• Procura e remove extensões de 

navegadores indesejadas/inseguras
• Bloqueia sites mal-intencionados e 

downloads suspeitos
• O recurso especial "não rastrear" 

monitora e impede que sites rastreiem 
e espionem suas atividades online

• Mantenha-se firme contra ataques 
de força bruta que tentem adivinhar a 
senha do seu PC. Esses ataques serão 
bloqueados instantaneamente e você 
será notificado para alterar sua senha.

Proteja servidores de arquivos 
Windows
• Proteja servidores de arquivos Windows 

contra ransomware e cryptolockers: 
o System Watcher detecta e bloqueia 
atividades mal-intencionadas e permite 
a reversão de ações maliciosas.

• O Software Updater fornece uma lista 
de novas atualizações disponíveis para 
os aplicativos instalados, facilitando 
a exclusão de dados do sistema não 
utilizados ou desatualizados.

Prevenção contra apropriação de 
contas
• Seja notificado se o servidor de arquivos 

tiver uma senha fraca, como "12345", ou se 
a sua senha não for alterada por um longo 
período

• O Password Manager armazena e protege 
todas as suas senhas – você precisará 
lembrar apenas de uma

Proteção para dispositivos móveis
• Proteja smartphones e tablets Android 

contra malware
• Localize, bloqueie e apague remotamente 

dispositivos roubados ou perdidos

 Portal na Web conveniente
• Verificar o status e a validade da sua 

licença
• Proteger novos dispositivos apenas 

enviando um link por e-mail
• Bloqueie remotamente dispositivos 

móveis roubados ou perdidos
• Precisa de ajuda? Basta enviar uma 

solicitação de suporte

Faça tudo no ksos.kaspersky.com –  
nenhuma experiência ou habilidade especial 
é necessária.

Segurança para pequenas empresas? 
Não se preocupe
O Kaspersky Small Office Security não é uma versão simplificada de uma 
solução empresarial para se ajustar a um ambiente menor. A segurança 
dele foi projetada especificamente para empresas muito pequenas. Não é 
necessário gastar tempo com gerenciamento, e seus funcionários não são 
interrompidos com notificações incessantes. O Kaspersky Small Office 
Security simplesmente faz o trabalho dele enquanto você faz o seu.

Não há necessidade de comprar nada além 
da licença
A proteção funciona de forma eficiente e sem esforço com hardware, 
equipamentos e dispositivos existentes na sua empresa. Ele é uma 
solução extremamente econômica que melhora a produtividade e 
adiciona segurança crucial a sistemas de pequenas empresas sem 
estourar o orçamento.

Proteção de dados para todos os dispositivos 
e situações
Trabalhe seguro em qualquer dispositivo – PCs, computadores Mac, 
servidores de arquivos Windows e dispositivos móveis Android. Todos 
eles estarão protegidos contra ameaças conhecidas, desconhecidas e 
avançadas.

Proteção contra ransomware e erros humanos
Mesmo que um funcionário acesse um link mal-intencionado e um 
ransomware tente criptografar arquivos de trabalho, uma cópia de backup 
do arquivo não criptografado será criada automaticamente para que você 
possa fazer a restauração.

Armazene e transfira arquivos valiosos com 
segurança
Criptografia converte os dados armazenados em PCs e servidores de 
arquivos para um formato ilegível que bloqueia o acesso de criminosos 
a informações confidenciais. Acesso não autorizado é evitado ao 
armazenar os dados convertidos em cofres especiais protegidos.

E mais:
• Backup de dados online de arquivos importantes em caso de emergência
• Fragmentação de arquivos para apagar dados de forma permanente
• Descoberta e remoção de dados não usados

Não seja uma vítima de fraudes e golpes online
Proteja o dinheiro, as informações de cartão de crédito e os detalhes 
bancários da sua empresa. Sempre que a sua empresa acessar serviços 
de bancos ou pagamentos online – via PC ou Mac – o exclusivo Safe 
Money da Kaspersky agregará uma camada extra de segurança, facilitando 
determinar se um site é seguro (quando o navegador é inicializado com 
o Safe Money, um quadro verde indica que o site é seguro).

Trabalhe com segurança em dispositivos móveis
As tecnologias de gerenciamento e segurança móvel da Kaspersky 
significam que você também está protegido quando está em movimento, 
mesmo quando os funcionários usam seus próprios dispositivos móveis 
para trabalhar. Proteja smartphones e tablets Android e localize, bloqueie 
ou apague dispositivos perdidos se necessário.

A segurança na qual você pode confiar; e podemos 
comprovar
Nenhum outro fornecedor se compara ao histórico de sucesso da 
Kaspersky em testes independentes. Entre 2013 e 2021, os produtos 
da Kaspersky participaram de 741 testes e análises independentes. 
Nossos produtos conquistaram 518 vezes a posição de primeiro lugar!
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