KASPERSKY LAB

BUGÜNÜ KORUR,
GELECEĞİ GÜVENCE ALTINA ALIR

SİBER SUÇ,

İŞLETMELER İÇİN BÜYÜK BİR TEHLİKE TEŞKİL EDİYOR

Yeni üretilen sinsi kötü amaçlı yazılımların sayısı artıyor ve kuruluşlar korunmasız halde

%94

- harici güvenlik
tehditlerinden
etkilenen
kuruluşların
yüzdesi

325
bin

%55

#1

Her gün algılanan yeni kötü amaçlı
yazılım sayısı*
Son 12 ay içinde dahili ve harici
tehditler nedeniyle hassas iş verilerini
kaybeden kuruluşların yüzdesi*
Hedef odaklı kimlik avı - bağlantı bir kez
tıklandığında etkin hale gelen bir
numaralı kötü amaçlı yazılım tehdidi*
* Kaynak: Kaspersky Lab

%70 ORANINDA GÜVENDE OLMAK
YETERLİ DEĞİLDİR

Kuruluşlar uç nokta güvenliğini sağlama aldığını düşünse de, istatistikler tersini söylüyor

%70

İyi bir antivirüs
koruması tipik
olarak %70
oranında güvenlik
sağlar

%29

Koruma
sağlanamayan
%29'luk oran her
gün BİNLERCE
yeni tehdit
anlamına gelir

Kuruluş verilerinin kaza
sonucu dışarı sızmasının
ortalama bedeli
649.000 $'dır*
(*Kaspersky BT Riskleri Raporu 2014)

%1

Bunların %1'i yeni,
gelişmiş ve en üst
düzey tehditlerdir

İşletme büyüdükçe itibar,
güven ve para kaybı
potansiyeli de artış gösterir

KURULUŞLAR KARŞI KARŞIYA OLDUĞU RİSK
HİÇ BU KADAR BÜYÜK OLMAMIŞTI

BYOD yaklaşımının gün geçtikçe daha fazla kabul görmesi kuruluşunuzun karmaşıklığını
ve karşılaşılan tehditleri artırır. Kuruluşunuzun ağının güvenli olmasını sağlayabilirsiniz.
Ancak çalışanların her gün bu güvenli alanın sınırları dışında çalışması güvenlik düzeyini
hızla düşürür. Bunun nedeni sadece cihazlar değil, aynı zamanda ağınıza yeni ve farklı
şekillerde erişen kullanıcılardır. Uç nokta, giriş noktasıdır

%60

Kuruluş verilerine kendi
cihazlarıyla erişiyor (ISG)

328 milyon
IDC'ye göre 2017 yılı itibariyle
kendi cep telefonlarını iş yerine
getirecek çalışanların yüzdesi

TEHDİT SÜREKLİ
BÜYÜYOR

Çalışanlarınızın gittiği her yerde gerçek tehditler mevcut…
…Siber suçlular, oteller, iş merkezi
WiFi ağları ve fiziksel bağlantılara
müdahale ediyorlar

Dark Hotel
Siber suçlular PC'lere müdahale ediyor ve birinci
sınıf otellerde konaklayan iş seyahatindeki
çalışanlardan hassas veriler çalıyorlar

ŞİMDİ

PROAKTİF OLMA ZAMANI

Üst düzey tehditler sürekli olarak gelişirken ağ güvenliğini
yamalarla sağlamak karmaşıklığı ve maliyeti artırıyor

Maksimum koruma
Küresel güvenlik istihbaratı

Geride kalan %30'luk bölümü güvence
altına almak için daha dinamik bir
koruma uygulamak çok önemlidir

Uygulama davranışlarını ve
şablonlarını analiz etme
TÜM bilinen, bilinmeyen ve
gelişmiş tehditlere karşı koruma

KASPERSKY LAB'DA,

GÜVENLİK BİZİM DNA'MIZDA VAR
Tepede tırnağa
uzmanlık

Bağımsız testler tarafından
onaylanan liderlik

En iyi güvenlik
kuruluşlarının saygısını
kazanmış

Küresel tehdit istihbaratında lider.
GREAT ekibi

Teknoloji odaklı. Güçlü
Ar-Ge

Kaspersky Security Network
ile güvenlik olaylarını görün
ve önlem alın

En karmaşık tehditlerin
algılanmasında lider

KASPERSKY LAB ÇÖZÜMLERİ
KURULUŞLAR İÇİN TASARLANDI

Endpoint Security

Sanallaştırma Güvenliği

Mobil Güvenlik

DDoS Koruması

Güvenlik İstihbaratı

Veri Merkezlerine Yönelik Çözümler

Dolandırıcılık Önleme

Sektörel Güvenlik

Anti-APT

LİDERLİĞİMİZ
100%

TOP 3 puanları

BAĞIMSIZ TESTLER TARAFINDAN ONAYLANDI
Kaspersky Lab ürünleri 2014 yılında 93 bağımsız test
ve incelemeye katılmıştır. Ürünlerimiz 51 birincilik aldı
ve 66 defa en iyi üç ürün arasına girmiştir.

Kaspersky Lab

80%

Bitdefender

60%
Avira

Qihoo 360

40%
Kingsoft

Trend Micro

Panda Security
Tencent

ThreatTrack (VIPRE)

1

Symantec

Sophos

AhnLab

20

ESET

G DATA

BullGuard

20%

0%

Birincilik – 51
93 teste/incelemeye
katılım
İLK 3 = %71

40

Microsoft

Intel Security (McAfee)
F-Secure
Avast

AVG

60

2015 Kaspersky Lab. Tüm hakları saklıdır. Kayıtlı ticari markalar ve hizmet markaları ilgili sahiplerine aittir.

* Notlar:
• 2014'teki kurumsal, tüketici ve mobil ürünler için
yapılan bağımsız testlerin sonuç özetlerine göre.
• Özet, şu bağımsız test laboratuvarları ve dergiler
tarafından gerçekleştirilen testleri içerir: Test
laboratuvarları: AV-Comparatives, AV-Test, Dennis
Technology Labs, MRG Effitas, NSS Labs, PC
Security Labs, VirusBulletin
• Baloncuğun boyutu alınmış olan birincilik
ödüllerini yansıtır.

Bağımsız test/inceleme adedi
80

100

KASPERSKY LAB
GİRİŞİMCİ
YENİLİKLER
Ödüllü ileri görüş aşamalı
koruma

Linkedin
Twitter
KASPERSKY LAB

TEŞEKKÜRLER

Youtube
#enterprisesec
Kaspersky Business

