Kaspersky
dla małych
i średnich firm

Cyberzagrożenia
Nie ma rozwiązań uniwersalnych. Chociaż małe firmy
są narażone na wiele cyberzagrożeń, z którymi
borykają się duże przedsiębiorstwa, nie dysponują
tymi samymi zasobami.

Kaspersky dla małych i średnich firm

Wyzwania w zakresie bezpieczeństwa
dla małych i średnich firm

Przeciążone zasoby
Najlepsza ochrona powinna ułatwiać
funkcjonowanie nadmiernie obciążonych pracą
działów IT. Jeśli prowadzisz małą lub średnią
firmę, prawdopodobnie Twoje zasoby są stale
przeciążone. Dlatego musisz działać inteligentnie
– stawiając na rozwiązanie zabezpieczające,
które zapewnia natychmiastową ochronę
i stanowi minimalne obciążenie dla Twojego
budżetu, czasu oraz energii.
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Kaspersky dla małych i średnich firm

Ochrona, która nie wymaga wysiłku i rozwija się
wraz z osiąganiem dojrzałości przez Twoją firmę

Kaspersky Small
Office Security

Kaspersky Endpoint
Security Cloud

Zainstaluj
i zapomnij

Powierz
specjaliście

Kaspersky Security
for Microsoft Office 365
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Kaspersky Endpoint
Security for Business

Kontroluj infrastrukturę
oraz koszty

Kaspersky Security
Awareness

Zalety zarządzania ochroną punktów
końcowych opartego na chmurze
Natychmiastowa ochrona punktów końcowych przy pomocy rozwiązania typu
„bezpieczeństwo jako usługa”, która stanowi minimalne obciążenie dla Twojego
budżetu, czasu oraz energii.

$

Brak dodatkowych kosztów związanych z wdrożeniem serwera
lub oprogramowania

Kaspersky dla małych i średnich firm

Wybierz swoją strategię

Ochrona każdego punktu końcowego – plus bezpieczeństwo urządzenia
przenośnego za darmo
Natychmiastowa ochrona wraz z predefiniowanymi politykami bezpieczeństwa
Zawsze najnowsze, najbardziej aktualne oprogramowanie

Zalety lokalnego zarządzania ochroną
punktów końcowych
Ochrona, która potrafi sprostać przyszłym wymaganiom i umożliwia transformację
firmy poprzez wszechstronne zabezpieczenie jej przed zagrożeniami, łącznie z tymi
najbardziej zaawansowanymi, oraz rozgraniczenie obowiązków, dzięki czemu masz
więcej czasu, aby skupić się na potrzebach biznesowych.
Łatwe skalowanie, zabezpieczenie różnych środowisk i platform
Elastyczne zasady ochrony, możliwość wyboru momentu migracji do nowych wersji
Skuteczna ochrona i kontrola dla każdego urządzenia stacjonarnego oraz przenośnego
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Kaspersky Small Office Security

Korzyści dla firm

Kaspersky Small Office Security powstał z myślą
o bardzo małych firmach, które nie zatrudniają
specjalistów IT. Jest łatwy w instalacji, jeszcze

Instalacja trwa do 10 minut

łatwiejszy w zarządzaniu, oferując przy tym
najczęściej testowaną i najczęściej nagradzaną
ochronę dla komputerów, serwerów plików, laptopów
oraz urządzeń przenośnych. Produkt zabezpiecza
także Twoją działalność przed atakami online,
oszustwami finansowymi, oprogramowaniem
ransomware oraz utratą danych.

Idealny dla organizacji
poszukujących
nieskomplikowanej ochrony
typu „zainstaluj i zapomnij”

0
5

Wymagane
umiejętności

1

Dostosowanie do
indywidualnych
potrzeb
i skalowalność

oparty na chmurze

1

Koszt

Natychmiastowa, łatwa w użyciu ochrona –
wystarczy skonfigurować i nie zapomnieć
o obsłudze ochrony
Zabezpiecza wrażliwe dane i chroni Twoją
działalność zapobiegając incydentom naruszenia
bezpieczeństwa danych, karom oraz utraconym
szansom biznesowymi

Przypadki zastosowania
Wiele poziomów ochrony w jednym, łatwym
w użyciu pakiecie
Nie jest wymagane doświadczenie, aby zapewnić
maksymalne bezpieczeństwo w całej firmie
przy minimalnym wysiłku

oparty na chmurze

Korzyści dla firm

Kaspersky Endpoint Security Cloud oferuje małym
i średnim firmom niewymagającą wysiłku
a jednocześnie pełną, opartą na chmurze ochronę

Krótszy czas uzyskania ochrony

przed znanymi i nieznanymi zagrożeniami – łącznie
ze szkodliwymi programami szyfrującymi,
oprogramowaniem ransomware oraz innymi
atakami. A wszystko to bez obciążania Twojego
czasu oraz budżetu, ponieważ wiemy,
jak ograniczone mogą być zasoby firm.

Kaspersky dla małych i średnich firm

Kaspersky Endpoint Security Cloud

Brak konieczności inwestycji kapitałowych
Uwolnienie Twoich zasobów IT
Płacisz w miarę rozwoju firmy
Umożliwia outsourcing

Idealny dla firm poszukujących
natychmiastowej i łatwej
w użyciu ochrony opartej
na chmurze

Przypadki zastosowania
Chroń swoją działalność bez przeznaczania na
to ogromnych zasobów IT, czasu czy budżetu
Zautomatyzowane rozwiązanie
umożliwiające zmniejszenie kosztów IT
oraz uwolnienie zasobów

1

Wymagane
umiejętności

2

Dostosowanie do
indywidualnych
potrzeb
i skalowalność

1.5

Koszt
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Kaspersky Endpoint Security
for Business
rozwiązanie lokalne

Kaspersky Endpoint Security for Business jest
przeznaczony dla mieszanych środowisk IT i zawiera
elastyczną konsolę WWW wraz z pełnym wachlarzem
sprawdzonych technologii. Oprócz zabezpieczenia
wszystkich Twoich punktów końcowych oraz
serwerów zapewnia adaptacyjne warstwy ochrony.

Korzyści dla firm
Łatwe skalowanie bez ograniczeń
Szczegółowe profile ochrony
uwzględniające firmy dowolnego rozmiaru
Działa natywnie z Twoimi systemami

Idealny dla organizacji
posiadających bardziej
rozbudowane potrzeby
w zakresie bezpieczeństwa IT

Wszystkie ustawienia znajdują się
pod Twoją kontrolą
Możesz zdecydować, kiedy aktualizować
rozwiązanie do nowszej wersji

Przypadki zastosowania
Pełna ochrona przed zagrożeniami, łącznie
z tymi najbardziej zaawansowanymi
Dostosowuje się do Twoich unikatowych
potrzeb biznesowych
Wspomaga zachowanie zgodności z przepisami
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Wymagane
umiejętności

5

Dostosowanie do
indywidualnych
potrzeb
i skalowalność

Usprawnia i automatyzuje rutynowe zadania IT

2

Koszt

Korzyści dla firm

Kaspersky Security for Microsoft Office 365 to
najpopularniejszy wybór jeśli chodzi o ochronę
działalności zorientowanej na chmurę przed znanymi

Zaawansowana ochrona firmowych skrzynek
pocztowych, na której możesz polegać

i nieznanymi zagrożeniami rozprzestrzenianymi
za pośrednictwem wiadomości e-mail. Natychmiast
powstrzymuje rozprzestrzenianie phishingu,
oprogramowania ransomware, szkodliwych
załączników, spamu oraz ataków wykorzystujących
zainfekowane wiadomości biznesowe (BEC),
a jego instalacja i obsługa nie wymaga
specjalistycznych umiejętności IT.

Nie wpływa na produktywność użytkownika —
brak opóźnień w dostarczeniu oraz czasu
oczekiwania na przesłanie wiadomości e-mail
Brak zgubionych wiadomości e-mail
Zgodność z RODO

Idealny dla użytkowników
Microsoft Office 365
poszukujących dodatkowej
warstwy ochrony
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Wymagane
umiejętności

2

Dostosowanie do
indywidualnych
potrzeb
i skalowalność

1

oparty na chmurze

Kaspersky dla małych i średnich firm

Kaspersky Security
for Microsoft Office 365

Przypadki zastosowania
Zaawansowana ochrona rozwiązania Microsoft
Office 365 nawet dla użytkowników
nieposiadających wiedzy w zakresie
bezpieczeństwa.

Koszt
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Kaspersky Security Awareness

Kaspersky ASAP umożliwia zmianę zachowania
pracowników poprzez wyposażenie ich w umiejętności
ochrony firmy i pomaga stworzyć środowisko
cybernetyczne, w którym każdy jest bezpieczny. ASAP
opiera się na zasadach nauki interwałowej z ciągłym
wzmacnianiem w celu rozwinięcia „percepcji
schematów”: pracownicy potrafią rozpoznać nowe
zagrożenia i zachowywać się w sposób bezpieczny
nawet po zetknięciu się z nieznanymi zagrożeniami.

Idealny dla wszystkich rodzajów
organizacji, zwłaszcza tych
zainteresowanych szybką
konfiguracją programu oraz
nieskomplikowanym zarządzaniem
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Wymagane
umiejętności
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Dostosowanie do
indywidualnych
potrzeb
i skalowalność
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Koszt

oparty na chmurze

Korzyści dla firm
Nauka przyrostowa poprzez lekcje oparte na
rozwijaniu umiejętności: pracownicy każdego
dnia nabywają nową umiejętność
Automatyczne zarządzanie nauką pozwala
zaoszczędzić setki godzin zarządzania platformą
każdego roku
Wszystkie lekcje mają związek
z codziennym życiem zawodowym
pracowników
Zgodność z RODO

Przypadki zastosowania
Tworzy „ludzką zaporę sieciową” w celu
zabezpieczenia firmy od środka

Nasza oferta ochrony dla dostawców usług
zarządzanych (MSP) obejmuje elastyczne, rozbudowane
narzędzia służące do zabezpieczenia, monitorowania
oraz zarządzania infrastrukturą klienta – wszystko
z poziomu jednej, łatwej do zarządzania konsoli.
Dostarczaj rozwiązania cyberbezpieczeństwa nowej
generacji do infrastruktury fizycznej i wirtualnej swoich
klientów, lokalnie bądź z chmury.

Integracja
Nasze rozwiązania bezpieczeństwa są zintegrowane
z najpopularniejszymi platformami RMM oraz PSA:

Kaspersky dla małych i średnich firm

Kaspersky Managed Service
Providers Program

ConnectWise® Automate™
ConnectWise® Manage™
Autotask®
Tigerpaw® One

Idealny dla dostawców usług
zarządzanych zorientowanych
na oferowanie wysokiej jakości usług bezpieczeństwa IT

SolarWinds® N-central®

Obsługiwane produkty
Kaspersky Endpoint Security for Business Advanced
Kaspersky Endpoint Security for Business Select

Korzyści dla firm
Dzięki możliwościom wielodostępności nasze lekkie
a zarazem skuteczne narzędzia umożliwiają wdrożenie
oraz zarządzanie rozwiązaniami bezpieczeństwa dla
wszystkich Twoich klientów z jednej konsoli, bez
konieczności posiadania dodatkowego sprzętu.

Kaspersky Endpoint Security Cloud
Kaspersky Security for Microsoft Office 365
Kaspersky Hybrid Cloud Security
Kaspersky Automated Security Awareness Platform (ASAP)
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Powody, dla których powinieneś postawić
na rozwiązania firmy Kaspersky

Najczęściej testowane. Najczęściej nagradzane
Firma Kaspersky uzyskała więcej pierwszych miejsc
w niezależnych testach niż jakikolwiek inny dostawca
rozwiązań bezpieczeństwa. I jesteśmy w tym konsekwentni.
Każdego roku. www.kaspersky.pl/top3
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Jedne z najbardziej zalecanych

Najbardziej transparentny

Firma Kaspersky po raz kolejny zdobyła tytuł „Customers’
Choice for Endpoint Protection Platforms” w raporcie
Gartner Peer Insights, uzyskawszy wysoki współczynnik
zadowolenia klientów na poziomie 4.6
przy maksymalnym wyniku 5 (28 maja 2019 r.)*

Uruchomiliśmy Centra Transparentności w Szwajcarii,
Hiszpanii oraz Malezji, a przetwarzanie danych odbywa
się w Zurychu. To oznacza, że gwarantujemy
suwerenność Twoich danych w większym stopniu
niż inni dostawcy rozwiązań.

*Gartner Peer Insights Customers’ Choice odzwierciedla subiektywne opinie przedstawione w recenzjach indywidualnych użytkowników końcowych, rankingi oraz dane,
wobec których zastosowano udokumentowana metodologię; nie odzwierciedla poglądów ani nie stanowi poparcia firmy Gartner lub jej podmioty zależne.
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400M+

użytkowników
chronionych
przez technologie
firmy Kaspersky

270K+

chronionych
firm
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Nasi klienci wiedzą, że mogą nam
zaufać w kwestii zabezpieczania
tego, co najważniejsze
- prywatności, plików, zdjęć, rodziny
i innych aspektów życia cyfrowego.

Korporacje, organizacje sektora
publicznego i mniejsze firmy
wybierają rozwiązania Kaspersky
do zabezpieczania swoich
systemów IT, danych i procesów.

Ochrona dla firm: kaspersky.pl/biznes
Ochrona dla korporacji: kaspersky.pl/korporacje
Oficjalny blog: kaspersky.pl/blog
Kaspersky Lab Polska sp. z o.o.
ul. Trawiasta 35, 04-607 Warszawa
#aktywujprzyszlosc

www.kaspersky.pl
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Aktywuj
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www.kaspersky.pl

