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Endpoint Security Cloud

BT kaynaklarınızdan, zamandan veya bütçenizden ödün vermeden işinizi korumanın 
en kolay yolu
Kaspersky Endpoint Security Cloud, küçük ve orta ölçekli işletmeler için şifreleyiciler, fidye yazılımları ve 
diğer saldırılar dahil, bilinen ve bilinmeyen tüm tehditlere karşı zahmetsiz ve kapsamlı koruma sağlıyor. Bunu 
zamanınızı veya bütçenizi zorlamadan yapıyoruz, çünkü küçük işletme kaynaklarının ne kadar kısıtlı 
olabileceğini biliyoruz!

Koruma sağlayın ve işlerinizi sorunsuz 
biçimde sürdürün
En çok test edilen ve en çok ödül alan* güvenlik satıcısından uç 
nokta koruması.
Sizinki gibi küçük işletmeler genellikle kurumsal düzeyde bir güvenlik durumu için 
yatırım yapamaz, bu da sizi siber suçlular için cazip bir hedef haline getirir. Kuruluşunuz, 
müşterilerinize en iyi hizmeti sunmak için çalışırken
Kaspersky, pazardaki en iyi uç nokta koruması ile sizi destekleyerek işletmenizin eksiksiz 
siber güvenlik sayesinde büyümeye devam etmesine yardımcı olur.

Her türden cihazı koruyun ve kontrol edin.
Günümüz işletmeleri, yarışta öne geçmek için bilgi teknolojisine ağırlık veriyor. 
Hangi platformları ve cihaz türlerini kullanırsanız kullanın, masaüstü ve dizüstü 
bilgisayarlarınızın, sunucularınızın ve mobil cihazlarınızın tümü için koruma sunuyoruz.

BT maliyetlerini düşürün ve kaynak 
sağlayın
Kolaylaştırılmış uç nokta koruması.
Uç nokta korumanızı çalıştırmak için vaktinizi çalan donanım ve yazılım ön hazırlığına artık 
hiç gerek yok. Kaspersky Endpoint Security Cloud için tek yapmanız gereken cloud.
kaspersky.com adresinden bir hesap oluşturmak ve uç nokta yazılımını yüklemek. Artık 
koruma altındasınız. 

Anında koruma.
Uzmanlarımızın geliştirdiği güvenlik politikalarıyla sizin için işin uğraştırıcı kısmını hallettik. 
Varsayılan güvenlik profili, bağlanan her yeni cihaza otomatik olarak uygulanır ve anında 
koruma sağlar. Sezgisel yönetim konsolunun kullanımı kolaydır ve hiçbir özel eğitim 
gerektirmez. 

Aylık abonelik sayesinde paradan tasarruf edin.
Hizmet Olarak Güvenlik yaklaşımımız, donanım edinme, güncelleme ve bakımın yanı 
sıra yazılım lisansı, kurulum ve destek masraflarını da ortadan kaldırıyor. Güvenlik için 
kullandıkça aylık ödeme yapmayı seçerek sermaye masrafından kaçının.

Kaydolun
cloud.kaspersky.com

Cihazlarınızı
ekleyin
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15 dakikada
kurulum

Tüm cihazları koruyun
• Windows ve Mac iş istasyonları
• Windows dosya sunucuları
• iOS ve Android akıllı telefonlar

ve tabletler

Sabit bir yere bağlı 
olmanın yükünden 
kurtulun
• Barındırılan çözüm
• Web tarayıcısından yönetilir
• Her zaman cloud.kaspersky.

com adresinden edinebilirsiniz

Talep üzerine yükseltme
• İki farklı fiyatlandırma seviyesi

seçeneği
• Büyüdükçe ölçeklendirin

Bulutun avantajlarından 
yararlanın
• Daha hızlı koruma
• Sermaye yatırımı yok
• 'Düzeltme eki günlerine' son
• Yeniden dağıtılan kaynaklar
• Büyüdükçe ödeyin
• Dış kaynak kullanımına uygun

*  Kaspersky, bağımsız testlerde diğer güvenlik 
satıcılarına kıyasla daha fazla birincilik elde 
etti. www.kaspersky.com.tr/top3

www.kaspersky.com.tr/top3


Güvenli uzaktan iş gücü
Mobil cihazların güvenliğini ve yönetimini ücretsiz olarak sağlayın. Çoğu çalışan, önemli 
bilgilerinizi akıllı telefonlarda veya tabletlerde saklar ve bunun yarattığı risklerin farkında 
bile olmadan işlerini buradan halleder. Bunların arasında müşterilerin iletişim bilgileri, 
finansal bilgileri ve ticari sırları içeren şirket içi belgeler olabilir. Her kullanıcı lisansı ile 
birlikte ücretsiz gelen iki mobil cihaz koruması sayesinde mobil kullanıcılarınızı siber 
saldırılardan koruyarak işte ve iş dışında güvenli iletişim sağlayın.

Güvenlik politikalarını uzaktan uygulayın.
Yerel ağa gereksinim duymayan bulut tabanlı bir konsol kullanarak coğrafi olarak farklı 
bölgelerde olan ofisleriniz veya saha çalışanlarınız için güvenliği yönetin. Kullanıcılarınız 
görüş alanı dışında olsa bile, kuruluşunuzun geri kalanı gibi onlar da tam olarak korunur.

Mobil güvenlik ve yönetim

• Antivirüs koruması, tehditlere, virüslere 
ve diğer kötü amaçlı uygulamalara karşı 
gerçek zamanlı koruma sağlar.

• Web koruması, kimlik avı ve kötü amaçlı 
web sitelerine erişimi engeller ve web 
sitelerine erişimi izler. 

• Parola koruması, Yüz Kimliği ve Dokunma 
Kimliğini destekleyen ekran kilidi açma 
parolası ile cihaz erişimi için koruma sağlar. 

• Uygulama ve özellik denetimleri, mobil 
cihazın kurumsal politika uygulamaları ve 
özelliklerine karşı uygunsuz kullanımını 
kısıtlar. 

• Hırsızlık önleme özelliği, kaybolan veya 
çalınan bir cihazınızı uzaktan bulmanızı, 
alarmla kilitlemenizi veya cihazdaki verileri 
silmenizi sağlar. 

• Gözetimli cihazlar için zengin özellikler, 
işletmelere sahip oldukları iOS cihazlarda 
daha fazla kontrol olanağı sağlar. 

Şimdi ÜCRETSİZ deneyin!

Kendi gözlerinizle görün: ÜCRETSİZ 
30 günlük deneme sürümünü cloud. 
kaspersky.com adresinden edinin

Kaspersky Endpoint Security Cloud'u 
kullanmaya devam etmeye karar verdiğinizde, 
lisans için ödeme yapmanız yeterli. Uç nokta 
yazılımını yeniden dağıtmaya gerek yok.

 www.kaspersky.com.tr

2019 AO Kaspersky Lab. Tüm hakları saklıdır.  
Tescilli ticari markalar ve hizmet markaları, ilgili sahiplerinin 
mülkiyetindedir.

Siber Tehdit Haberleri: www.securelist.com
BT Güvenliği Haberleri: business.kaspersky.com
KOBİ'ler için BT Güvenliği: kaspersky.com/business
Kurumsal BT Güvenliği: kaspersky.com/enterprise

Başarımız kanıtlanmıştır. Bağımsızız. Şeffafız.Kendimizi 
teknolojinin hayatlarımızı geliştirdiği daha güvenli bir  
dünya inşa etmeye adadık. Bunun getirdiği sonsuz 
fırsatlardan herkesin her yerde faydalanabilmesi için  bu 
dünyayı güvenli hale getiriyoruz. Daha güvenli yarınlar için 
siber güvenlik.

Daha fazla bilgi için kaspersky.com/transparency

https://cloud.kaspersky.com

Kaspersky Endpoint 
Security Cloud

Kaspersky Endpoint 
Security Cloud Plus

Güvenlik Özellikleri

Dosya, Web, Posta Tehdit koruması

Güvenlik Duvarı

Ağ Saldırısı Önleyici

Fidye Yazılımlarını ve Güvenlik 
Açıklarından Yararlanan Yazılımları 
Önleme

Güvenlik Açığı Değerlendirmesi

Yönetilebilirlik Özellikleri

Web kontrolü

Cihaz kontrolü

Şifreleme yönetimi

Düzeltme eki yönetimi
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