Segurança ininterrupta para empresas
que não param.
Tamanho não é documento. Os pequenos negócios encaram muitas das
ciberameaças enfrentadas pelas grandes companhias. Todavia, não possuem os
mesmos recursos para fazer frente a elas. Quando o orçamento é apertado e a
equipe não possui um especialista de TI dedicado, você não precisa de todo o
escopo de funcionalidades tipicamente incluso em produtos projetados para
negócios de grande porte.
O Kaspersky Small Office Security foi desenvolvido especificamente para micro
e pequenas empresas. Instale em menos de 10 minutos e proteja seu negócio
contra ataques online, fraudes financeiras, ransomware e perda de dados.
Quando e onde você estiver trabalhando
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Instale e proteção garantida para 5 a 49 usuários
Protege servidores de arquivos Windows
Proteção avançada contra ransomware com reversão de alterações de servidor
Proteja Mac e Windows PCs e Laptops
Segurança de dispositivos móveis Android
Pagamentos online seguros
Criptografia e backup de arquivos
Execução remota de tarefas
Varredura de vulnerabilidade para aplicativos instalados

Fácil, fácil
Demora menos de 10 minutos para instalar o
tempo para gerenciá-lo. Não é necessária qualquer
configuração ou instalação de equipamento.
Trata-se do estado da arte das soluções configure e
fique tranquilo, sem comprometer a segurança.
Diga não aos cryptolockers e proteja dados sensíveis
87% das pequenas empresas afirmam que o
vazamento ou perda de dados se situa no topo das
preocupações quanto à segurança*. Backup e
criptografia permitem a proteção dos negócios
contra violações de dados, multas e perda de
oportunidade. System Watcher para cryptolockers e
ransomware os colocam nos eixos. Tentativas de
criptografia maliciosa disparam backup e restauração
automáticos.
Cuide do seu dinheiro
Evite fraudes financeiras e proteja transações
bancárias online com confiança. O premiado
Safe Money protege transações bancárias online,
aliado ao uso de teclados virtuais que impedem que
keyloggers roubem informações.

Solução de segurança complexa, sem confusão
Instale e fique tranquilo – cibersegurança
que qualquer um pode administrar
• Instale em menos de 10 minutos
• Proteção inovadora
• Interface e portal online fáceis de gerenciar isso se você chegar a precisar
• Facilidade de envio de links para usuários remotos
System Watcher para Servidores Windows proteção avançada contra ransomware

• Proteja os servidores de arquivos do Windows contra
ransomware e cryptolockers: o System Watcher
detecta e bloqueia atividades maliciosas e permite a
reversão de ações maliciosas.
Controle o uso da web - reduza o desperdício de tempo

• Assuma o controle sobre o acesso a sites maliciosos
ou de procrastinação por meio do gerenciamento
básico de produtividade.
Segurança total

Proteja-se até em movimento
As tecnologias de segurança móvel e gerenciamento
da Kaspersky Lab fornecem proteção durante
deslocamentos - o que inclui aqueles momentos em
que colaboradores usam os próprios dispositivos
para trabalhar. Proteja smartphones e tablets
Android: bloqueie, limpe e localize dispositivos
perdidos.

• Proteja sua empresa contra tentativas

Portal de gerenciamento disponível

Proteja dados confidenciais e privacidade

• Gerencie em qualquer lugar por meio de nosso
portal online
• Facilidade de envio de links de instalação para
usuários remotos por e-mail
• Gestão remota de aplicações da Kaspersky Lab em
dispositivos
• Bloqueio remoto de dispositivos roubados ou
perdidos
• Mantenha-se atualizado sobre a disponibilidade e o
status da licença
• Simplicidade na criação de tickets para suporte
técnico – todos em um mesmo portal

• Proteja dados confidenciais e sua empresa contra

Segurança que você pode confiar –
e temos como comprovar
69% dos pequenos negócios passaram por algum
tipo de incidente de segurança cibernética no ano
passado. Nenhum outro fornecedor tem o mesmo
recorde de sucesso da Kaspersky Lab em testes
independentes. Em 2017, nossos produtos
participaram de 86 testes independentes e
avaliações, e receberam 72 primeiros lugares e
acabaram entre os top 3 em outros 78.

•
•
•
•

mal-intencionadas de roubar seus dados ou rede.
Bloqueie automaticamente sites maliciosos.
Procura e remove aplicativos indesejados.
Bloqueie downloads suspeitos.
Bloqueie e filtre spam, e-mails de phishing e anexos
Função “do not track” capaz de detectar e bloquear
sites que monitoram seu comportamento online

violações de dados, multas e perda de negócios com
Backups e Criptografia.
• Cofre de dados fornece armazenamento protegido
por senha no seu computador para manter os dados
confidenciais longe de olhos curiosos.
• Detecte e bloqueie monitoramento online
indesejado e proteja sua webcam de acesso não
autorizado.
Proteção de dispositivos móveis

• Proteja smartphones e tablets Android contra malware.
• Bloqueio remoto, localize e limpe dispositivos
roubados ou perdidos.
Gerenciamento de senhas

• Memoriza e protege todas as suas senhas - você só
precisa lembrar de uma.

• Crie e armazene com segurança novas senhas para
todos os sites que você usa.
Muitos outros componentes para mantê-lo seguro

• Camadas adicionais de proteção incluem: - destruidor
Segurança de microempresa? Não se preocupe.
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mais simples de uma solução corporativa
comprimida para caber em um contexto reduzido.
Trata-se de segurança pensada especialmente para
empresas pequenas. Todo o gerenciamento e
segurança que você precisa – na medida certa.

de arquivos para excluir permanentemente dados
comerciais confidenciais - atualizador de software
fornece uma lista de novas atualizações disponíveis
para aplicativos no sistema - excluir dados do sistema
não utilizados ou desatualizados.

* Relatório Global de Riscos de Segurança de TI Kaspersky Lab 2018
© 2018 Kaspersky Lab AO. Todos os direitos reservados. Marcas registradas e marcas de serviços são de propriedade de
seus respectivos donos. Microsoft, Windows Server e SharePoint são marcas registradas ou marcas da Microsoft
Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países.

