Segurança Kaspersky
para pequenas e
médias empresas
2018

As PMEs têm problemas e requisitos exclusivos

Mudança para a
TI na nuvem

Solução multifuncional
simples

Pagamento por utilização

Grande diversidade de software e hardware
15-150 funcionários

Sem sistemas de monitoramento

Deixar terceiros
cuidarem da minha
TI

Funciona
imediatamente

Sem equipes de segurança
de TI (somente de TI ou TI
geral)

O novo mundo das PMEs
Maturidade da TI

Departamento de TI
Segurança de TI

Administrador de TI

Nenhuma ideia de TI

Gratuitos e freemium

Serviços em nuvem
Nuvem pública

No local
Nuvem híbrida

Ferramentas e serviços

Portfólio da Kaspersky Lab para PMEs
Maturidade
da TI da
empresa

Dep. de TI e
segurança de TI

Administrador de TI

Nenhuma ideia de TI

Serviços freemium

Serviços em nuvem
Nuvem pública

No local
Nuvem híbrida

Infraestrutura

Kaspersky Small Office Security
Desenvolvido para
microempresas
Não é necessária nenhuma
administração
(mas disponível via console na nuvem)

Pagamentos online protegidos

Backup

Criptografia

Password
Manager

Kaspersky Endpoint Security Cloud
Desenvolvido para PMEs

Facilidade de uso
Console na nuvem

Pronto para iniciar
Perfis predefinidos

A melhor proteção
do setor
Sem custos com
infraestrutura
Modelo de SaaS
Assinatura
disponível

Kaspersky Endpoint Security for Business

A melhor proteção do setor

Um único produto da próxima
geração, sem custos ocultos

Segurança e controle completos
para ambientes de TI mistos

Proteção além dos endpoints

Segurança adaptativa ágil
Abertura que nenhum outro fornecedor
oferece

Kaspersky Endpoint Security for Business
Antes da violação

Proteção
contra
ameaças

Proteção essencial
contra ameaças
Proteção contra
ameaças avançadas

Depois da violação

Fortalecimento

Controle de
Aplicativos

Controle da Web

Controle de
Dispositivos
Proteção para
servidores e
contêineres
Segurança para
dispositivos móveis

Gerenciamento de
Correções e
Vulnerabilidades

Proteção
de dados

Criptografia
Gerenciamento da
criptografia do
sistema operacional
Controle de
dispositivos e de
políticas de
criptografia
Filtragem de conteúdo

Visibilidade e
gerenciamento

Gerenciamento
de recursos de
hardware e
software
Gerenciamento
centralizado da
segurança
Gerenciamento da
mobilidade
corporativa

Proteção
do
perímetro

Detecção,
investigação
e resposta

Kaspersky EDR
Segurança para
gateways da Web
Segurança para
servidores de e-mail e
de colaboração

Kaspersky Security for Microsoft Office 365
Proteção para o MS Office Exchange Online

Proteja suas caixas de correio de ameaças avançadas
Detecção e análise de spam da próxima geração
Mecanismo antiphishing baseado em redes neurais
Inteligência de ameaças de URLs maliciosos e de
phishing Proteção contra anexos perigosos
Os e-mails do cliente não são enviados
para/armazenados pela Kaspersky Lab
Os e-mails possivelmente perigosos são
armazenados na quarentena

Ofertas para MSPs
Nosso programa para MSPs atende às necessidades de parceiros que desejam expandir suas ofertas de serviços gerenciados na área de cibersegurança sem sobrecarga ou recursos
adicionais

Segurança
gerenciada

Kaspersky
Endpoint Security
Cloud

Gerenciamento
de dispositivos
móveis

Monitorame
nto remoto

Kaspersky
Security for
Microsoft Office 365

Kaspersky
Endpoint Security
for Business

Kaspersky
Security for
Internet Gateway

Kaspersky
Security Integration Plugin para ConnectWise ® Manage TM, Automate TM, Autotask ®
e Tigerpaw ®

Segurança para
virtualização

Kaspersky
Hybrid Cloud
Security

Kaspersky Lab para pequenas e médias empresas
Sem necessidade
de uma equipe de TI

Gerenciamento na nuvem

Gerenciamento no local

Kaspersky Endpoint
Security Cloud

Kaspersky Small
Office Security

Kaspersky Security
for MS Office 365

Kaspersky Endpoint
Security for Business

Console baseado na
nuvem para uma
administração simples e
flexível, sem a necessidade
de hardware adicional

Monitore a segurança de TI
de qualquer lugar. Console
com base na nuvem

Proteção da próxima
geração contra ameaças
avançadas para o MS
Office 365

Segurança multicamadas
contra ameaças conhecidas,
desconhecidas e avançadas

Proteção de recursos
financeiros
Safe Money

Controle seu fluxo de emails

Proteção de dados de
clientes e pessoais. Backup
da criptografia

Gerenciamento intuitivo,
eficiência máxima

Proteja desktops, laptops,
dispositivos móveis e
servidores de arquivos.

Políticas de segurança
padrão para a proteção
imediata

MSPs: controle e
gerenciamento fáceis da
segurança de TI dos vários
dispositivos em um único
console

Lembrança de todas
as senhas
Password Manager

Sem custos adicionais

Gerenciamento centralizado da
segurança de TI

Controle de acesso a aplicativos,
dispositivos e à Web

Proteção de dispositivos
móveis junto com os
desktops e laptops

Portfólio da Kaspersky Lab para PMEs
Maturidade
da TI da
empresa

Dep. de TI e
segurança
de TI

Administrador de TI

Nenhuma ideia de TI

Serviços freemium

Serviços em nuvem
Nuvem pública

No local
Nuvem híbrida

Infraestrutura

Vamos conversar?
Matriz da Kaspersky Lab
39A/3 Leningradskoe Shosse
Moscou, 125212, Rússia
Fone: +7 (495) 797-8700
www.kaspersky.com

