Aproveite todos os benefícios dos seus
produtos da Kaspersky
Assessment

Cibersegurança é um grande
investimento

Implementação

• Minimize seus riscos de segurança
Certifique-se de que seus produtos Kaspersky sejam implementados de maneira correta
e ideal para suas necessidades de segurança, por mais complexas ou exigentes que sejam.

Auditoria e análise de seu status
atual de integridade e conformidade
de segurança, aconselhando
sobre problemas e fornecendo
recomendações.
Gerenciamento de sua implantação
e configuração de segurança de acordo
com as melhores práticas e de acordo
com seus objetivos de segurança.

Manutenção

Suporte abrangente contínuo,
com acesso imediato aos nossos
especialistas para a resolução rápida de
seus problemas de segurança.

Otimização

Otimização e fortalecimento da sua
segurança para oferecer o melhor
desempenho para seu investimento.

Maximize seu retorno interagindo com especialistas que entendem exatamente como
você pode otimizar seu investimento para atender às necessidades exclusivas de sua
organização.

• Maximize o retorno de seu investimento
Obtenha o máximo valor de seus produtos Kaspersky, garantindo 100% de eficiência de
desempenho, desde o primeiro dia.
• Minimize a pressão sobre seus recursos
Recorra a nós para obter experiência comprovada e suporte técnico quando necessário,
exigindo menos da sua equipe de administração de TI pressionada.
• Responder rapidamente a novas ameaças de segurança
Consulte-nos para obter a resolução rápida de quaisquer problemas que surjam
e recomendações sobre como se proteger contra novas ameaças específicas à sua
organização e infraestrutura.

Nossos Serviços
Cobrimos todo o ciclo do produto, desde a avaliação até a implementação, além de
manutenção e otimização.
Ao fornecer a você o conhecimento especializado e habilidades específicas que precisa,
podemos assegurar que o desempenho da sua solução de segurança seja otimizado, e sua
segurança seja aprimorada com o mínimo de interrução.
Assessment

Otimização

• Verificação de integridade da
cibersegurança
• Avaliação dos fundamentos
de segurança
• Verificação de integridade
• Avaliação de conformidade

• Fortalecimento da segurança
• Resiliência do produto (tolerância
a falhas, recuperação de
desastres, alta disponibilidade)

Implementação

Manutenção

• Design da arquitetura de
segurança
• Instalação/Atualização
• Implementação complexa
(pronta)
• Configuração

• Kaspersky Premium Support
(contratos de manutenção)
• Tratamento de situações
críticas (engenheiro no local)

Nossso especialistas de produtos têm o comprometimento de assegurar que você opere de
acordo com as melhores práticas e configurações, e que faça o melhor uso do software de
gestão centralizada da Kaspersky.
E se você encontrar um problema, nós iremos acionar o especialista mais indicado para
resolvê-lo, rápidamente.

Nossa relação começa agora
- Por mais complexa e diversa que seja sua infraestrutura de TI
- Por mais especializadas ou rigorosas que sejam suas demandas de segurança
- Se você estiver procurando por aconselhamento e recomendações para um serviço
turnkey completo
Nós podemos projetar e fornecer a solução correta de Serviços Profissionais para você.
Para obter o melhor retorno de seu investimento em cibersegurança - entre em contato
conosco por services@kaspersky.com

Notícias sobre ameaças cibernéticas: securelist.lat
Notícias sobre segurança de TI: business.kaspersky.com
Segurança de TI para grandes empresas:
kaspersky.com/enterprise
Kaspersky Hybrid Cloud Security: www.kaspersky.com/hybrid
Kaspersky Threat Intelligence Portal: opentip.kaspersky.com
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Somos comprovados. Somos independentes. Somos
transparentes. Temos o compromisso de criar um mundo
mais seguro, onde a tecnologia melhora nossas vidas. Por
isso, nós a protegemos. Para que todos tenham acesso
às infinitas oportunidades que ela proporciona. Garanta
a cibersegurança para um futuro mais seguro.
Saiba mais em kaspersky.com.br/transparency

