Küçük ve Orta
Ölçekli İşletmeler
için Kaspersky
Güvenlik Çözümleri

Siber tehditler

Kaspersky Security for SMB

KOBİ'lerin karşılaştığı güvenlik sorunları

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.

Kısıtlı kaynaklar
En iyi güvenlik çözümleri, çok çalışmak zorunda
kalan BT departmanlarının işini kolaylaştırır,
zorlaştırmaz. İşletmeniz küçük veya orta
büyüklükteyse, yüksek ihtimalle kaynaklarınızı
sürekli zorlamanız gerekir. Bunun için anında
koruma sağlayan ve fazla bütçe, zaman ve enerji
gerektirmeyen bir güvenlik çözümü seçmelisiniz.
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İşletmeniz büyüdükçe gelişen zahmetsiz koruma

Altyapı

Cryptolocker'lar Ödeme dolandırıcılıkları Hedefli saldırılar Kullanıcı hataları Web tehditleri İnternet
dolandırıcılığı Yeni bilinmeyen tehditler Veri kaybı İstenmeyen e-postalar Kimlik Avı Fidye Yazılımı

Kaspersky Endpoint
Security Cloud

Kaspersky Small
Office Security
Ağı Bağlı Depolama (NAS), Bulut
Depolama, Freemium hizmetler
Kurumsal
ihtiyaçlar
Korunacak
unsurlar

Hibrit bulut ve Hizmet
olarak altyapı

Hizmet olarak yazılım ve
herkese açık bulut

Kur ve unut

Bir uzmanı görevlendirin

Altyapıyı ve maliyeti
kontrol edin

Hassas veriler ve çevrimiçi
işlemler

Kurumsal sözleşmeler ve
finansal bilgiler

İtibar ve fikri mülkiyet

İş birliği koruması
Kaspersky Security
for Microsoft Office 365
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Kaspersky Endpoint
Security for Business

Güvenlik farkındalığı
Kaspersky Security
Awareness

Bulut tabanlı uç nokta koruma
yönetiminin avantajları
Minimum düzeyde bütçe, zaman ve enerji harcayan Güvenlik Olarak Hizmet
çözümüyle anında hizmet alınabilen uç nokta koruması.

Kaspersky Security for SMB

Stratejinizi seçin

Ekstra sunucu veya yazılım uygulama maliyetleri

$

Her tür uç nokta için koruma: Ücretsiz mobil cihaz güvenliği özelliği
Önceden tanımlanmış güvenlik politikalarıyla anında koruma
Her zaman en yeni, en güncel yazılım

Şirket içi uç nokta koruma yönetiminin avantajları
Kurumsal dönüşümü gerçekleştirmeye yardımcı olan, geleceğe hazır güvenlik çözümleri,
en gelişmiş tehditlere karşı tam koruma sağlar ve sorumlulukları ayırarak işletmenizin
ihtiyaçlarına daha fazla zaman ayırmanıza olanak tanır.
Kolaylıkla ölçeklenebilir, birbirinden farklı ortamların ve platformların güvenliğini sağlar
Yeni sürümlere geçme zamanını sizin belirleyebileceğiniz esnek politikalar
Her türlü statik veya mobil cihaz için güçlü güvenlik ve kontrol
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Kaspersky Small Office Security

Kaspersky Small Office Security, özellikle BT uzmanları
bulunmayan çok küçük ölçekli işletmeler için tasarlanmıştır.
Bu güvenlik çözümünün kurulumu kolay, yönetimi ise daha
da kolaydır! Kaspersky Small Office Security; şirketinizi
çevrimiçi saldırılardan, mali dolandırıcılıktan, fidye
yazılımlarından ve veri kaybından korurken bilgisayarlara,
dizüstü bilgisayarlara, dosya sunucularına ve mobil cihazlara
dünyanın en çok test edilmiş ve en çok ödül kazanmış
güvenlik çözümünü sunar.

bulut tabanlı

Kurumsal avantajlar
10 dakikadan daha kısa süre içinde yüklenir
Kolay kullanılabilir anında hazır güvenlik çözümü:
kur ve unut
Veri ihlallerinden, mali zarardan ve iş kaybından
korunarak hassas verilerinizi ve şirketinizi güvence
altına almanın en iyi yolu

Kullanım senaryoları

Zahmetsiz "kur ve unut"
koruma çözümü arayan
kuruluşlar için idealdir
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Gerekli
beceriler

1

Özelleştirme
ve ölçeklenebilirlik

Kullanımı kolay tek bir pakette çoklu koruma katmanı
İşletmenizin tamamında maksimum güvenliği,
minimum zahmetle sağlamak için hiçbir deneyim
gerektirmez
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Maliyet

Kaspersky Endpoint Security Cloud, küçük ve orta
büyüklükteki şirketler için şifreleyiciler, fidye yazılımları
ve diğer saldırılar gibi bilinen ve bilinmeyen tüm
tehditlere karşı kolay ve eksiksiz bulut tabanlı koruma
sağlar. Bunu zamanınızı veya bütçenizi zorlamadan
yapıyoruz, çünkü işletme kaynaklarının ne kadar kısıtlı
olabileceğini biliyoruz.

Gerekli
beceriler

2

Özelleştirme
ve ölçeklenebilirlik

1,5

Kurumsal avantajlar
Daha hızlı koruma
Sermaye yatırımı yok
BT kaynaklarınızı başka ihtiyaçlarınız için kullanabilirsiniz
Büyüdükçe ödeyin
Dış kaynak kullanımına uygun

Anında hazır olan ve kolay
kullanılabilir bulut tabanlı
koruma çözümü arayan
işletmeler için idealdir
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bulut tabanlı
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Kaspersky Endpoint Security Cloud

Kullanım senaryoları
BT kaynaklarınızdan, zamanınızdan veya bütçenizden ödün
vermeden işletmenizi kolayca koruyun.
BT maliyetlerini azaltmak ve kaynak sağlamak için
otomatik çözüm

Maliyet
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Kaspersky Endpoint Security
for Business
şirket içi

Kaspersky Endpoint Security for Business, karışık BT
ortamları için tasarlanmıştır ve başarısını kanıtlamış
teknolojilerle birlikte esnek bir web konsoluna sahiptir. Uç
nokta ve sunucularınızı korumasının yanı sıra işletmenizi
hassas verilerden korumak için uyarlanabilir güvenlik
katmanları sunar

Kurumsal avantajlar
Sınırlama olmadan, kolayca ölçeklendirilebilir
Her büyüklükteki işletme için politikalar ayrı ayrı
yapılandırılır
Sistemlerinizle yerel olarak çalışır

Daha karmaşık BT güvenlik
ihtiyaçlarına sahip
kuruluşlar için idealdir

Tüm ayarlar sizin kontrolünüzdedir
Ne zaman yükseltme yapacağınızı seçebilirsiniz

Kullanım senaryoları
En gelişmiş tehditlerde bile tam koruma sağlar
İşletmenizin benzersiz ihtiyaçlarına göre uyarlanabilir
Düzenlemelere uygunluk girişimlerini destekler
Rutin BT görevlerinin düzenli bir şekilde ilerlemesini
sağlar ve görevleri otomatikleştirir. Böylece zamanınızı
diğer görevlere ayırabilirsiniz
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Gerekli
beceriler

5

Özelleştirme
ve ölçeklenebilirlik

2

Maliyet

Kaspersky Security for Microsoft Office 365, bulut
teknolojilerine yönelen işletmenizi e-posta kaynaklı
bilinen ve bilinmeyen tehditlere karşı korumak için en
iyi seçenektir. Kimlik avı, fidye yazılımları, kötü amaçlı
ekler, istenmeyen e-postalar ve kurumsal e-postaların
ele geçirilmesi saldırılarının yayılmasını anında durdurur.
Üstelik kurulum ve yükleme için uz-manlık düzeyinde BT
becerileri gerektirmez.

Microsoft Office 365'e geçiş
yapan ve ek koruma katmanı
isteyen işletmeler için idealdir
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Gerekli
beceriler

2

Özelleştirme
ve ölçeklenebilirlik

1

bulut tabanlı

Kurumsal avantajlar

Kaspersky Security for SMB

Kaspersky Security
for Microsoft Office 365

Kurumsal posta kutusu için güvenebileceğiniz
gelişmiş koruma
Kullanıcı verimliliğini etkilemez: E-postalar
ertelenmez, gecikmez
E-postalar kaybolmaz
Genel Veri Koruma Yönetmeliğini ve veri
uyumluluğunu destekler

Kullanım senaryoları
Güvenlik alanında uzman olmayan kullanıcılar
için bile gelişmiş Microsoft Office 365 koruması.

Maliyet
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Kaspersky Security Awareness
Kaspersky ASAP, işletmenizin korunmasını sağlayan
ve herkes için siber açıdan daha güvenli bir ortam
oluşturmaya yardımcı olan becerileri çalışanlara
kazandırarak onların davranışlarını değiştirir. ASAP,
“model algısı”nın geliştirilmesi için sürekli pekiştirmeyle
desteklenen aralıklı öğrenme ilkesine dayalıdır:
Çalışanlar, yeni tehditleri tanıyabilir ve bilinmeyen
tehditlerle karşılaştıklarında bile güvenli davranış
biçimlerini uygulayabili..

Her türlü kuruluş için idealdir
Özellikle anında program
kurulumu ve kolay yönetim
isteyen işletmelere uygundur
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Gerekli
beceriler

4

Özelleştirme
ve ölçeklenebilirlik

4

Maliyet

bulut tabanlı

Kurumsal avantajlar
Becerilere bağlı derslerle kademeli öğrenme: çalışanlar her
gün yeni bir beceri öğrenir
Otomatikleştirilmiş öğrenme yönetimi sayesinde
platform yönetimine her yıl yüzlerce saat harcamaktan
kurtulursunuz
Tüm dersler, çalışanların günlük çalışma hayatlarıyla
ilişkilidir
Genel Veri Koruma Yönetmeliğini ve veri uyumluluğunu
destekler

Kullanım senaryoları
İşletmenizi içerideki tehditlerden korumak
için "insanlardan oluşan bir güvenlik duvarı" oluşturur

Yönetilen Hizmet Sağlayıcılarına yönelik güvenlik
portföyümüzde, müşteri altyapısını tek ve kolay
yönetilebilir bir konsol aracılığıyla korumak, izlemek
ve yönetmek için esnek ve güçlü araçlar bulunur.
Müşterilerinizin bina içinde veya bulutta barındırılan
fiziksel ve sanal altyapılarına yeni nesil siber güvenlik
çözümleri sunun.

Üstün kaliteli BT güvenlik
hizmetleri sunmaya
odaklanmış Yönetilen Hizmet
Sağlayıcıları için idealdir

Entegrasyon

Kaspersky Security for SMB

Kaspersky Yönetilen Hizmet
Sağlayıcıları Programı
Güvenlik çözümlerimiz, en popüler RMM ve PSA
platformlarıyla entegredir:
ConnectWise® Automate™
ConnectWise® Manage™
Autotask®
Tigerpaw® One
SolarWinds® N-central®

Desteklenen ürünler
Kaspersky Endpoint Security for Business Advanced
Kaspersky Endpoint Security for Business Select

Kurumsal avantajlar
Hafif ve güçlü araçlarımız, çoklu müşteri yönetim
özellikleri sayesinde güvenlik çözümlerinin tüm
müşterileriniz için tek bir konsoldan dağıtılmasını ve
yönetilmesini sağlar ve ek donanım gerektirmez.

Kaspersky Endpoint Security Cloud
Kaspersky Security for Microsoft Office 365
Kaspersky Hybrid Cloud Security
Kaspersky Automated Security Awareness Platform (ASAP)
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Neden Kaspersky'yi seçmelisiniz?

En çok tavsiye edilen şirketlerden biri olan
Kaspersky, 2018'de Gartner Peer Insights'ta bir kez daha
Customers’ Choice for Endpoint Protection Platforms
derecesini kazanmış ve müşteri memnuniyeti konusunda
5 üzerinden 4,6 gibi yüksek bir puan almıştır (28 Mayıs
2019 tarihi itibariyle).*
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En Çok Test Edilen. En Çok Ödül Alan

En şeffaf

Kaspersky, bağımsız testlerde diğer güvenlik satıcılarına
kıyasla daha fazla birincilik elde etti.
Üstelik bu her yıl böyle oluyor.

Açtığımız ilk Şeffaflık Merkezimiz ve İsviçre'deki
istatistiksel işleme sistemimiz sayesinde verilerinizin
bağımsızlığı başka hiçbir satıcının yanına
yaklaşamayacağı bir seviyede güvende.

www.kaspersky.com.tr/top3
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*Gartner Peer Insights Customers’ Choice, bireysel son kullanıcı yorumlarında belirtilen öznel fikirlerin, derecelendirmelerinin ve verilerin
belgelendirilmiş bir metodolojiye göre değerlendirilmesini içerir; bunlar Gartner 'ın veya bağlı kuruluşlarının görüşlerini yansıtmaz veya onayını
göstermez.

Bize ulaşın

Size en yakın iş ortağımızı bulun: www.kaspersky.com/buyoffline
Kaspersky for Business: www.kaspersky.com/business
Kurumsal Siber Güvenlik: www.kaspersky.com/enterprise
BT Güvenliğiyle İlgili Haberler: business.kaspersky.com/
Benzersiz yaklaşımımız: www.kaspersky.com/true-cybersecurity
#bringonthefuture

www.kaspersky.com.tr
© 2019 AO Kaspersky Lab. Tüm hakları saklıdır. Tescilli ticari markalar ve
hizmet markaları, ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
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Bring on the
future
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