CHROŃ SWÓJ
BIZNES PRZED
CYBERPRZESTĘPCAMI.
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Tylko w 2014 r. powstało ponad

nowych szkodliwych
programów1.
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• narzędzia szpiegowskie
• wirusy
• trojany

Ich aktywność prowadzi do

• robaki

• kradzieży danych
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Zainstaluj rozwiązanie bezpieczeństwa

Zabezpiecz urządzenia mobilne

Stosuj silne hasła

oferujące wielowarstwową ochronę
Kaspersky Lab jest światowym liderem
w wykrywaniu cyberzagrożeń, a produkty
firmy wygrywają niezależne testy częściej
5
niż rozwiązania konkurencji .

Kaspersky Small Office Security chroni
urządzenia mobilne, dzięki czemu
możesz pracować w drodze nie naruszając
bezpieczeństwa.

"Słabe" hasła można łatwo złamać.
Kaspersky Password Manager może
automatycznie generować skomplikowane, silne hasła do rozmaitych serwisów
online i przechowywać je w bezpiecznej
bazie danych. Dzięki temu będziesz
musiał pamiętać tylko jedno hasło
główne.

Zadbaj o ochronę bankowości online
Realizowanie transakcji finansowych
online musi być bezpieczne. Nasza
technologia Bezpieczne pieniądze daje Ci
dodatkową warstwę ochrony operacji
bankowych, dzięki czemu masz pewność,
że oszuści nie przechwycą Twoich danych
finansowych i pieniędzy.

D

• przechwycenia haseł
• przejęcia kontroli nad Twoim
komputerem

• uszkodzenia sprzętu

78% małych firm nie posiada specjalistów ds. IT4. Jednak zapewnienie
bezpieczeństwa jest możliwe nawet przy ograniczonych zasobach:
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nowych zagrożeń
każdego miesiąca
bierze na celownik
urządzenia mobilne2.

Ale czym są szkodliwe programy?
Mogą przybierać różne formy:

24 400 zł

€

295,000

To ponad
cztery na sekundę.

atak szkodliwego oprogramowania
prowadzi do strat finansowych,
a dla firmy takiej jak Twoja,
średni koszt cyberincydentu
to około3
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Zagrożone są nie tylko
komputery PC i Mac:

143 000 000
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Cyberprzestępcy
są coraz sprytniejsi.
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Zabezpiecz najważniejsze dane
Kaspersky Small Office Security pozwala
przechowywać Twoje dane firmowe
w zaszyfrowanym sejfie, dzięki czemu
cyberprzestępcy i oszuści nie mogą
uzyskać do nich dostępu, nawet gdy
komputer firmowy zostanie skradziony
lub zgubiony.
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• oszustw finansowych
• blokowania danych
i żądania okupu
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