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• Yanlış bir yere tıklanması sonucunda 
gerçekleşen bilgisayar karantinasını 
önlemek için gelişmiş fidye yazılımı 
koruması ve geri alma özelliği 

• Fikrî mülkiyet ve ticari sırlarınızı 
korumak için Dosya Şifreleme ve 
Yedekleme

• Faturaları ve vergileri güvenle 
çevrimiçi ödemek için Güvenli Para

• Çalışanlarınızın kişisel akıllı 
telefonlarında ve tabletlerinde güvenli 
bir şekilde çalışmasını sağlamak için 
Android cihaz koruması 

• Kullandığınız iş uygulamalarının izinsiz 
girişe karşı güvende olmasını sağlamak 
için yerleşik güvenlik açığı taraması

Her zaman etkin işletmeler 
içinv her zaman etkin güvenlik

Her sorunla kendileri baş etmek zorunda kalan 
küçük işletme sahiplerinin, BT sorunlarıyla uğraşırken 
kazançlarını artırmaya odaklanmaları zorlayıcı olabilir. 
Zahmetsiz ve güvenilir korumaya ihtiyaçları vardır. 

Kaspersky Small Office Security, çalışanlar işlerini yaparken işletmenizi güvende 
tutmak için ev bilgisayarı korumasının basitliğini olağanüstü özelliklerle birleştirir. 
5-25 kullanıcıya yönelik “ayarla ve unut” güvenliği ile Windows ve Mac tabanlı 
masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarınızı korumaya ek olarak Windows dosya 
sunucularınızı da koruyarak en değerli dosyalarınızı güvenceye alır.

Daha fazla bilgi edinin: 
ksos.kaspersky.com

http://ksos.kaspersky.com


Kullanıma hazır güvenlik
• Yükleyin ve tüm güvenlik sorunlarını 

unutun
• Yönetme veya yapılandırma gerekmez
• Herhangi bir cihazı korumak için, korumak 

istediğiniz kişiye bir e-posta gönderin

Güvenli internet ve tam gizlilik
Verilerinizi veya ağınızı ele geçirmeye yönelik 
kötü amaçlı girişimlere karşı işletmenizi 
otomatik olarak korur.
• İstenmeyen/güvenli olmayan tarayıcı 

uzantılarını bulup kaldırır
• Kötü amaçlı web sitelerini ve şüpheli 

indirmeleri engeller
• Özel “takip etme” özelliği, web sitelerinin 

çevrimiçi etkinliklerinizi takip etmesini ve 
gözetlemesini izler ve engeller

• Bilgisayar parolanızı öğrenmek üzere 
gerçekleştirilen kaba kuvvet saldırısı 
girişimlerine karşı güçlü kalın. Saldırılar 
anında engellenir ve parolanızı 
değiştirmeniz istenir.

Güvenli Windows Dosya Sunucusu
• Windows dosya sunucularını fidye 

yazılımlarından ve şifreleme virüslerinden 
koruyun: Sistem İzleyici kötü amaçlı yazılım 
etkinliklerini algılayıp engeller ve kötü 
amaçlı eylemlerin geri alınmasına olanak 
tanır

• Yazılım güncelleyici, yüklenen uygulamalar 
için mevcut olan yeni güncellemelerin 
listesini sağlayarak kullanılmayan veya eski 
sistem verilerinin silinmesini kolaylaştırır

Hesabın ele geçirilmesini önleme
• Dosya sunucunuzda “12345” gibi zayıf bir 

parola varsa veya parolanız uzun süredir 
değiştirilmediyse bildirim alın

• Password Manager tüm parolalarınızı 
depolar ve güvende tutar, yalnızca tek bir 
parolayı aklınızda tutmanız yeterlidir

Mobil cihazlar için koruma
• Android tabanlı akıllı telefonları ve 

tabletleri kötü amaçlı yazılımlara karşı 
koruyun

• Çalınan veya kayıp cihazları uzaktan bulun, 
kilitleyin ve içindeki verileri silin

Kullanışlı web portalı
• Lisans durumunuzu ve son kullanma 

tarihini kontrol edin
• Yalnızca e-posta ile bir bağlantı 

göndererek yeni cihazları koruyun
• Çalınan veya kaybolan mobil cihazları 

uzaktan kilitleyin
• Yardıma mı ihtiyacınız var? Bir destek 

talebi gönderin

Hepsini ksos.kaspersky.com üzerinden 
gerçekleştirebilirsiniz, deneyim veya özel 
beceri gerektirmez.

Küçük işletme güvenliği mi? Endişelenmeyin
Kaspersky Small Office Security, daha küçük bir ortama sığdırmak için 
sıkıştırılmış bir kurumsal çözümün daraltılmış bir sürümü değildir. Özellikle 
çok küçük ölçekli işletmeler için tasarlanmış bir güvenliktir. Yönetmek 
için zaman harcamanıza gerek kalmaz ve çok fazla bildirimle çalışanlarınızın 
dikkatini dağıtmaz. Kaspersky Small Office Security işini yaparken siz de 
kendi işlerinizle ilgilenirsiniz.

Lisans dışında bir şey satın almanız gerekmez
Koruma, işletmenizin mevcut donanımı, ekipmanı ve cihazlarıyla verimli 
ve kolay şekilde çalışır. Bütçeyi zorlamadan küçük işletme sistemlerine 
önemli ölçüde güvenlik sağlarken üretkenliği artıran son derece uygun 
maliyetli bir çözümdür.

Tüm cihazlar ve durumlar için veri koruması
Bilgisayarlar, Mac cihazlar, Windows dosya sunucuları ve Android 
mobil cihazlar dâhil olmak üzere tüm cihazlarda güvenle çalışın. Bilinen, 
bilinmeyen ve gelişmiş tehditlere karşı her zaman korunurlar.

Fidye yazılımı ve insan hatasına karşı koruma
Bir çalışan kötü amaçlı bir bağlantıya gitse ve fidye yazılımı iş dosyalarını 
şifrelemeye çalışsa bile şifrelenmemiş dosyanın yedek kopyası geri 
yüklemeniz için otomatik olarak oluşturulur.

Değerli dosyalarınızı güvenli şekilde saklayın ve 
aktarın
Veri şifreleme, bilgisayarlarda ve dosya sunucularında depolanan verileri 
okunamaz bir biçime dönüştürerek siber suçluların gizli verilere erişme 
girişimlerini engeller. Dönüştürülen verilerin özel kasalarda depolanmasıyla 
yetkisiz erişim engellenir.

Ve daha pek çok özellik mevcuttur:
• Acil bir durumda önemli dosyaların çevrimiçi veri yedeklemesi
• Verileri kalıcı olarak silmek için dosya yok etme işlemi
• Kullanılmayan verileri bulma ve kaldırma

Çevrimiçi sahtekârlıklar ve dolandırıcılıkların 
kurbanı olmayın
İşletmenizin parasını, kredi kartı bilgilerini ve bankacılık bilgilerini 
koruyun. İşletmeniz, bilgisayar veya Mac aracılığıyla çevrimiçi bankacılık 
veya ödeme hizmetlerine eriştiğinde, Kaspersky’nin benzersiz Safe 
Money özelliği ekstra bir güvenlik katmanı ekleyerek bir web sitesinin 
güvenli olup olmadığını belirlemeyi kolaylaştırır (tarayıcı, Safe Money ile 
başlatıldığında; yeşil çerçeve, sitenin güvenli olduğunu belirtir).

Mobil cihazlarda güvenli şekilde çalışın
Kaspersky mobil güvenlik ve yönetim teknolojileri, hareket hâlindeyken ve 
hatta çalışanlarınız iş için kendi mobil cihazlarınızı kullanırken bile koruma 
sağlar. Android akıllı telefonlar ve tabletleri koruyun ve kayıp cihazları 
bulun, kilitleyin ve gerekirse içindeki verileri silin.

Güvenebileceğiniz güvenlik. Bunu kanıtlayabiliriz
Başka hiçbir tedarikçi, Kaspersky’nin bağımsız testlerdeki başarı rekoru 
ile boy ölçüşemez. Kaspersky ürünleri, 2013 ve 2021 yılları arasında 741 
bağımsız test ve incelemede yer almıştır. Ürünlerimiz 518 birincilik ödülü 
kazanarak benzersiz bir başarıya imza atmıştır.
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