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Obtenha todos os benefícios dos
produtos da Kaspersky
A cibersegurança compreende um grande investimento. Para aproveitá-la ao máximo, converse com
especialistas que sabem exatamente como você pode otimizar seus investimentos para suprir os requisitos
únicos de sua empresa.
Os Serviços Profissionais da Kaspersky possibilitam isso. Acelere, otimize e personalize sua solução
Kaspersky para adotar as melhores práticas de cibersegurança para sua empresa, trabalhando junto
com nossas equipes especializadas.

Tire proveito do conhecimento e dos
recursos comprovados

Seus administradores de TI podem ser
profissionais, mas não são especialistas no
produto, e não é justo esperar isso deles,
que já fazem a integração de novas equipes,
gerenciam problemas de hardware e
software, cuidam das iniciativas BYOD, da
solução de problemas, do suporte a vários
ambientes e locais, resolvem a integração…
é uma longa lista de tarefas que absorvem
todos os recursos existentes.
Fornecendo um compromisso de serviço
personalizado de engenheiros
especializados que são especialistas no
produto, os Serviços Profissionais
Kaspersky (KPS) garantem que nossos
clientes aproveitem toda a qualidade de
nossas soluções. Os custos e a
complexidade são minimizados, a curva de
aprendizagem do cliente é acelerada, e os
riscos associados à falta de conhecimento
sobre segurança são reduzidos. Além disso,
o KPS acelera as distribuições por meio de
metodologias de práticas recomendadas
comprovadas, desenvolvidas por
profissionais com ampla experiência com
base em um grande número de contratos de
atendimento ao cliente.

Serviço de Nova Inicialização: compreensão total desde
o início
Os gerentes de TI das organizações podem conhecer muito bem sua infraestrutura, mas é
pouco provável que consigam entender imediatamente como os produtos da Kaspersky se
integram a seus sistemas e ambientes específicos. Nossos especialistas em produtos
fornecem um serviço de nova inicialização que permite o controle e o suporte centralizados
para garantir que os clientes entendam e utilizem os recursos corretamente de acordo com
sua configuração e suas necessidades.

Serviço de Upgrade: realizando aprimoramentos
contínuos
Seja no hardware, software ou firmware, quase nunca os upgrades são contínuos como
deveriam. Podem aparecer perguntas durante o processo. Tamanho único? Isso não
existe. Personalização? Em uma grande corporação, pode ser complicada. Integração
com soluções de terceiros? Um pesadelo em potencial para a TI.
Muitas vezes, os upgrades criados para melhorar a eficiência e a produtividade podem
ter um efeito oposto: problemas de desempenho, desafios operacionais e questões de
compatibilidade com produtos de terceiros. O serviço de upgrade da Kaspersky oferece
aos clientes assistência e suporte técnico adicional para a atualização da infraestrutura
do Security Center

Serviço de Verificação de Integridade: ainda mais
segurança para o que já é seguro
Após a auditoria completa das configurações do Security Center, nossos especialistas
geram um relatório completo com recomendações práticas, que incluem um informe e
recomendações detalhadas sobre como reforçar a segurança e/ou a eficiência de
gerenciamento dos sistemas. Isso possibilita a distribuição de uma solução otimizada para o
ambiente e os sistemas específicos do cliente.

Serviço de Criptografia: impede o acesso não
autorizado a dados
A proteção de informações confidenciais é uma prioridade óbvia para empresas de
todos os tamanhos. Para resolver os problemas de segurança dos dados, além de
combater programas e ataques maliciosos à rede corporativa, também é importante
evitar vazamentos de dados causados por comportamentos inadequados de
funcionários. Por isso, para proteger a infraestrutura de TI de uma empresa de maneira
confiável, é preciso usar uma solução antimalware, políticas de segurança
especializadas e alguma forma de criptografia de dados. As tecnologias de criptografia
de dados, em particular, atuam como última linha de defesa e protegem os dados
corporativos.
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Os Serviços Profissionais
Kaspersky compreendem:

• Serviço de Nova
Inicialização
• Serviço de Upgrade
• Serviço de Verificação de
Integridade
• Serviço de Criptografia
• Serviço de Gerenciamento
de Sistemas

Serviço de Gerenciamento de Sistemas: reforce a
segurança e reduza a complexidade com
atualizações automatizadas
Gerenciar e administrar atualizações de software, além de monitorar continuamente
possíveis vulnerabilidades, são algumas das tarefas mais importantes dos
departamentos de TI. Com a centralização e automação das tarefas básicas de
segurança, configuração e gerenciamento, como a avaliação de vulnerabilidades, a
distribuição de patches e atualizações e o gerenciamento principal, o Gerenciamento de
Patches e Vulnerabilidades da Kaspersky, além de economizar tempo, também otimiza a
segurança.

Nosso relacionamento começa agora
Não importa sua opção de acesso ao KPS (remotamente e/ou no local) e os elementos
selecionados; nossos especialistas no produto garantirão sua operação conforme as
práticas recomendadas, com as configurações ideais e a melhor utilização do software
de gerenciamento centralizado da Kaspersky. Com a disponibilização do conhecimento
especializado específico de que você precisa, suas soluções Kaspersky serão otimizadas,
as interrupções serão mínimas e sua segurança será reforçada.
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Notícias sobre ameaças cibernéticas: www.securelist.com
Notícias sobre segurança de TI: business.kaspersky.com
Segurança de TI para PMEs: kaspersky.com/business
Segurança de TI para grandes empresas: kaspersky.com/
enterprise
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Nós somos comprovados. Somos independentes.
Somos transparentes. Temos o compromisso de
construir um mundo mais seguro, onde a tecnologia
melhora nossas vidas. Por isso, nós a protegemos.
Para que todos possam aproveitar as infinitas
oportunidades que ela proporciona. Garanta a
cibersegurança para um futuro mais seguro.
Saiba mais em kaspersky.com/transparency

