Her zaman açık işletmeler için her zaman açık
güvenlik.
Tek bir boyut, herkes için uygun değildir. Büyük şirketlerin karşılaştığı birçok siber
tehdit, küçük işletmeleri de zor durumda bırakır. Fakat küçük şirketlerin bunlarla
başa çıkabilecek kaynakları sınırlıdır.
Ayrıca kısıtlı bir bütçeyle çalışan ve özel bir IT uzmanına sahip olmayan küçük işletmeler,
genellikle büyük şirketler için tasarlanan ürünlerin ek özelliklerine ihtiyaç duymaz.
Kaspersky Small Office Security, özellikle çok küçük ölçekli işletmeler için
tasarlanmıştır.
Çözümü, 10 dakikadan daha kısa sürede kurun ve işletmenizi çevrimiçi tehditlere,
finansal dolandırıcılığa, fidye yazılımlarına ve veri kaybına karşı koruyun. Çalıştığınız
her yerde ve her zaman.
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5-25 kullanıcı için güvenlik çözümünü kurun ve unutun
Windows dosya sunucularını korur
Sunucu koruması ve geri alma özelliğiyle fidye yazılımlarına karşı gelişmiş koruma
Mac ve Windows PC'leri ve Dizüstü Bilgisayarları Koruyun
Android tabanlı mobil cihaz koruması
Güvenli çevrimiçi ödemeler
Dosya şifreleme ve yedekleme
Uzaktan görev yürütme
Yüklü uygulamalar için güvenlik açığı taraması.

Kolaylık Bizim İşimiz
Kaspersky Small Office Security'yi yüklemek 10
dakikadan daha az sürer. Çözümün yönetimi ise
yüklenmesinden bile hızlıdır. Yapılandırma veya
ayarlama gerektirmez. Kurulumdan sonra ilgilenmenizi
gerektirmeyen bu çözüm ile güvenlikten taviz
vermenize gerek kalmaz.
Şifreleme yazılımlarını engelleyin ve hassas
verilerinizi koruyun
Çok küçük ölçekli işletmelerin %87'si, veri kaybı
veya sızıntısının en önemli BT endişeleri olduğunu
belirtmektedir*. Yedekleme ve şifreleme, müşterilerin
işlerini veri ihlallerinden, para cezalarından ve
iş kaybından korumasını sağlar. Sistem İzleyici,
şifreleme yazılımlarını ve fidye yazılımlarını henüz size
ulaşamadan engeller. Kötü amaçlı şifreleme girişimleri,
otomatik yedekleme ve kurtarma işlemlerini harekete
geçirir.
Cebiniz yanmasın
Finansal dolandırıcılığı önleyin ve çevrimiçi bankacılık
işlemlerinin güvenliğinden emin olun. Ödüllü Güvenli
Para özelliği, çevrimiçi bankacılık işlemlerini korurken
sanal ve güvenli klavyeler, tuş kaydedicilerin bilgilerinizi
çalmasını engeller.
Hareket halindeyken güvende olun
Kaspersky Lab'in mobil güvenlik ve yönetim
teknolojileri, hareket halindeyken güvende olmanızı
sağlar. Bu koruma özelliğine, çalışanlarınızın iş için
mobil cihazlarını kullanması da dahildir. Android
akıllı telefonları ve tabletleri koruyun: kayıp cihazları
kilitleyin, silin ve bulun.
Yönetim portalı kullanılabilir
•Çevrimiçi portalımız aracılığıyla çözümünüzü
istediğiniz yerden yönetin
•Uzaktaki kullanıcılara e-posta yoluyla kurulum
bağlantısını kolayca gönderin
•Cihazlardaki Kaspersky Lab uygulamalarını uzaktan
yönetin
•Çalıntı veya kayıp mobil cihazlarınızı uzaktan kilitleyin
•Lisans durumu ve kullanılabilirlik ile ilgili güncel
bilgileri öğrenin
•Aynı portal üzerinden kolaylıkla teknik destek sorguları
oluşturun
Bu işlemlerin tamamını ksos.kaspersky.com adresinden
yapabilirsiniz. Çözümü yönetmek için hiçbir deneyime
veya özel beceriye gerek yoktur.
Güvenebileceğiniz ve başarısını kanıtlamış güvenlik
Çok küçük işletmelerin %69'u geçtiğimiz yıl bir tür siber
güvenlik olayı yaşamıştır. Başka hiçbir satıcı, Kaspersky
Lab'in bağımsız testlerdeki başarı rekorunu kıramaz.
Kaspersky Lab ürünleri, 2017 yılında 86 bağımsız test ve
incelemeye katılmıştır. Ürünlerimiz 72 kez birinci olmuş
ve 78 kez ilk üçe girmeye hak kazanmıştır.
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Çok küçük işletme güvenliği? Endişelenmeyin.
Kaspersky Small Office Security, büyük şirketlerin
kullandığı bir çözümün daha küçük ortamlara uyacak
şekilde sıkıştırılıp sınırlandırılmış bir sürümü değildir.
Özellikle çok küçük işletmeler için tasarlanmış özel
bir güvenlik çözümüdür. Gereksiz zahmetler olmadan
ihtiyacınız olan tüm güvenliği ve yönetim kolaylığını
sağlar.

Özellikler açısından zengin güvenlik
çözümü, hiçbir çaba gerektirmez
Kur ve unut: herkesin yönetebileceği siber güvenlik
• 10 dakika içinde yükleyin
• Kullanıma hazır koruma
• Gerekirse kolay yönetilebilir çevrimiçi portal ve arabirim
• Uzak kullanıcılara karşıdan yükleme bağlantılarını
kolayca gönderin
Windows Server İçin Sistem İzleyici: fidye yazılımlarına
karşı gelişmiş koruma
• Windows dosya sunucularını fidye yazılımlarından ve
şifreleme yazılımlarından koruyun: Sistem İzleyici, her
türlü kötü etkinliği tespit eder, engeller ve kötü amaçlı
eylemlerin geri alınmasını sağlar.
Zaman kaybını azaltmak için web kullanımını kontrol
edin
• Kullanımı kolay web kontrolleriyle zaman kaybına neden
olan veya kötü amaçlara sahip web sitelerine erişimi
kontrol edin.
Web ve e-posta güvenliği
• Verilerinizi veya ağınız ele geçirmeye çalışan kötü amaçlı
saldırılara karşı işletmenizi koruyun. Kötü amaçlı web
sitelerini otomatik olarak engelleyin.
• İstenmeyen/güvenli olmayan tarayıcı uzantılarını arayın
ve kaldırın.
• Şüpheli indirmeleri engelleyin.
• İstenmeyen e-postaları, kimlik avı e-postalarını ve
e-posta eklerini engelleyin ve filtreleyin
• Web sitelerinin internetteki davranışlarınızı takip etmesini
izleyen ve engelleyen özel "takip etme" işlevi.
Hassas verileri ve gizliliği koruyun
• Veri ihlallerinden, finansal zararlardan ve iş kaybından
korunarak hassas verilerinizi ve şirketinizi güvence altına
almanın en iyi yolu: Yedekleme ve Şifreleme.
• Veri kasası, hassas verileri meraklı gözlerden uzak
tutmak için bilgisayarınızda parola korumalı bir
depolama alanı sağlar.
• İstenmeyen çevrimiçi izlemeyi tespit edin ve engelleyin
ve web kameranızı yetkisiz erişimlere karşı koruyun.
Mobil cihaz koruması
• Android tabanlı akıllı telefonları ve tabletleri kötü amaçlı
yazılımlardan koruyun
• Çalınan veya kaybolan cihazları uzaktan kilitleyin, yerini
bulun veya silin.
Parola Yönetimi
• Tüm parolalarınızı hatırlar ve parolalarınızın güvenliğini
sağlar: Tek bir parolayı hatırlamanız yeterlidir.
• Kullandığınız her site için yeni parolalar oluşturun ve
bunları güvenli bir şekilde saklayın.
Sizi güvende tutmaya yardımcı olan diğer bileşenler
• Ek koruma katmanları şunlardır: – hassas iş verilerini
kalıcı olarak silmek için dosya imha aracı – yazılım
güncelleştiricisi, yüklü uygulamalar için kullanılabilir
yeni güncellemelerin listesini sağlar – kullanılmayan veya
eski sistem verilerini siler.
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