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• Proteção avançada contra ransomware 
e reversão para evitar o bloqueio do 
computador se clicar acidentalmente 
numa ligação 

• Encriptação de Ficheiros e Cópia 
de Segurança para proteger a sua 
propriedade intelectual e segredos 
comerciais

• Dinheiro Seguro para pagar faturas 
e impostos online com confiança

• Proteção para dispositivos Android 
para que os seus funcionários possam 
trabalhar de forma segura a partir dos 
respetivos smartphones e tablets 

• Análise de vulnerabilidade incorporada 
para garantir que as aplicações 
empresariais que utiliza estão 
protegidas contra invasões

Segurança sempre ativa para 
empresas sempre ativas

Para os proprietários de pequenas empresas que 
têm de tratar de tudo pessoalmente, poderá ser difícil 
concentrarem-se no crescimento das suas receitas e 
ficarem descansados em matéria de segurança de TI. 
Estes necessitam de um serviço de proteção simples 
e fiável. 

O Kaspersky Small Office Security conjuga a simplicidade da proteção para os 
PC domésticos com funcionalidades especiais para manter a sua empresa segura 
enquanto os funcionários desempenham as respetivas tarefas. Com a função de 
segurança de “definir e esquecer” para 5 a 25 utilizadores, este protege portáteis 
Windows e Mac, bem como servidores de ficheiros Windows, para garantir 
a proteção dos seus ficheiros mais valiosos.

Saiba mais em 
ksos.kaspersky.com

http://ksos.kaspersky.com


Segurança que funciona de imediato
• Instale e deixe de se preocupar com 

quaisquer problemas de segurança
• Sem necessidade de gestão ou de 

configuração
• Para proteger qualquer dispositivo, basta 

enviar um e-mail à pessoa que pretende 
proteger

Internet segura e privacidade total
Proteja automaticamente a sua empresa de 
tentativas maliciosas de tomada de controlo 
dos seus dados ou rede.
• Procura e remove extensões do 

navegador indesejadas/inseguras
• Bloqueia websites maliciosos e 

transferências suspeitas
• Uma funcionalidade especial de "não 

monitorização" controla e impede que 
os websites registem e espiem as suas 
atividades online

• Mantenha a segurança contra ataques 
de força bruta de descodificação de 
palavras-passe. Os ataques serão 
imediatamente bloqueados e receberá 
uma notificação para alterar a palavra-
passe.

Proteção de servidores de ficheiros 
Windows
• Proteja servidores de ficheiros Windows 

contra ransomware e "cryptolockers": o 
Observador do Sistema deteta e bloqueia 
atividade maliciosa e permite a reversão 
de ações maliciosas

• A ferramenta de atualização de software 
fornece uma lista de novas atualizações 
disponíveis para aplicações instaladas, 
facilitando a eliminação de dados do 
sistema não utilizados ou desatualizados

Prevenção contra o roubo de contas
• Seja alertado se o seu servidor de 

ficheiros tiver uma palavra-passe fraca 
como "12345" ou se a sua palavra-passe 
permanecer inalterada durante muito 
tempo

• O Password Manager guarda e protege 
todas as palavras-passe para que apenas 
tenha de se lembrar de uma

Proteção para dispositivos móveis
• Proteja os smartphones e tablets Android 

contra malware
• Localize, bloqueie e limpe remotamente 

dispositivos roubados ou perdidos

Portal Web prático
• Verifique o estado e a data de validade da 

sua licença
• Proteja novos dispositivos com o simples 

envio de uma ligação por e-mail
• Bloqueie remotamente dispositivos 

móveis roubados ou perdidos
• Precisa de ajuda? Basta enviar um pedido 

de assistência

Tudo isto a partir de ksos.kaspersky.com, 
sem experiência ou competências especiais 
necessárias.

Segurança para pequenas empresas? 
Não se preocupe
O Kaspersky Small Office Security não é uma versão reduzida de uma 
solução empresarial, comprimida para um ambiente reduzido. Trata-se 
de uma segurança personalizada concebida especialmente para empresas 
muito pequenas. Não necessita de perder tempo a geri-la e não distrai 
os seus funcionários com notificações intermináveis. O Kaspersky Small 
Office Security encarrega-se das tarefas deixando-o livre para trabalhar.

Necessita apenas comprar a licença
A proteção funciona de forma eficaz e harmoniosa com o hardware, 
os equipamentos e os dispositivos existentes na sua empresa. Trata-se 
de uma solução extremamente económica que aumenta a produtividade 
e proporciona simultaneamente uma segurança adicional crucial aos 
sistemas das pequenas empresas sem ultrapassar o orçamento.

Proteção de dados para todos os dispositivos 
e situações
Trabalhe de forma segura em qualquer dispositivo – PC, computadores 
Mac, servidores de ficheiros Windows e dispositivos móveis Android. 
Todos estes dispositivos estarão protegidos contra ameaças 
conhecidas, desconhecidas e avançadas.

Proteção contra ransomware e erros humanos
Mesmo que um funcionário clique numa ligação maliciosa e o ransomware 
tente encriptar ficheiros de trabalho, será automaticamente criada uma 
cópia de segurança do ficheiro não encriptado para que o possa restaurar.

Armazene e transfira ficheiros valiosos em 
segurança
A encriptação de dados converte os dados armazenados em PC e 
servidores de ficheiros num formato ilegível que impede as tentativas de 
acesso dos cibercriminosos às informações confidenciais. O acesso não 
autorizado é impedido através do armazenamento dos dados convertidos 
em cofres especiais protegidos.

E ainda há mais:
• Cópia de segurança de dados online de ficheiros importantes em caso 

de emergência
• Destruição de ficheiros para eliminação permanente dos dados
• Deteção e remoção de dados não utilizados

Não seja vítima de fraudes e burlas online
Proteja o dinheiro, as informações de cartões de crédito e os detalhes 
bancários da sua empresa. Sempre que a sua empresa acede a serviços 
bancários ou de pagamento online, seja através de um PC ou Mac, a 
funcionalidade Dinheiro Seguro exclusiva da Kaspersky acrescenta 
uma camada adicional de segurança, o que facilita a identificação de 
um website seguro (quando o navegador é executado com o Dinheiro 
Seguro, a exibição de uma moldura verde indica que o website é seguro).

Trabalhe em segurança em dispositivos móveis
As tecnologias de segurança e gestão para dispositivos móveis da 
Kaspersky também proporcionam proteção quando está em movimento, 
mesmo quando os funcionários utilizam os seus próprios dispositivos 
móveis para trabalhar. Proteja smartphones e tablets Android e localize, 
bloqueie ou limpe os dispositivos perdidos, se necessário.

Segurança em que pode confiar e que nós 
conseguimos provar
Nenhum outro fornecedor consegue igualar o sucesso da Kaspersky 
em testes independentes. Entre 2013 e 2021, os produtos da Kaspersky 
participaram de 741 testes e análises independentes. Os nossos produtos 
receberam 518 primeiros lugares: um feito inigualável.
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