Miért a Kaspersky a legjobb választás
kis- és középvállalkozások számára?
Ugyanazok a kiberfenyegetések.
Kevesebb forrás a kezelésükre.

Miért a Kaspersky?

Manapság a kis- és középvállalkozások (SMB-k) jelentik az innováció és
gazdasági növekedés motorját. Ez egy dinamikus piac, ahol minden
nap újabb és újabb vállalatok bukkannak fel.

• Felhőalapú és helyszíni biztonsági megoldások, melyeket 5-250 főt
foglalkoztató kis- és középvállalkozások számára fejlesztettek ki.
• 2018-ban 88 független tesztben és kiértékelésben szerepeltünk,
melyekben 73 alkalommal 1., 77-szer dobogós helyezést értünk el.
• Emellett már második éve szerepelünk a Gartner Peer Insights
Customers’ Choice kiemeltjei közt a végpontvédelmi platformok
kategóriájában.
• Átláthatósági kezdeményezésünk, zürichi és madridi Átláthatósági
Központjainkkal igazi úttörőnek számít az iparágban

A kis- és középvállalkozások ugyanolyan kiberfenyegetésekkel néznek
szembe, mint a nagyvállalatok, de kevesebb erőforrásuk van ahhoz,
hogy azokkal foglalkozzanak. Ezért a kis- és középvállalkozásokkal való
munka lehetőséget teremt új ügyfelek szerzésére, akikkel könnyebben
és gyorsabb lefutással lehet üzletet kötni. Mindez elősegíti az
ismétlődő bevételi források generálását kevesebb verseny mellett.

Tökéletes termék a kezdéshez, ami további jövőbeli lehetőségekhez segítheti hozzá komolyabb
eladásokra. Kifejezetten nagyon kicsi, informatikai szakembert nem foglalkoztató vállalkozások
számára tervezték. Felhőalapú, ezért ideális olyan szervezetek számára, ahol gondtalan
"telepítsd fel és felejtsd el" védelmi megoldásokat keresnek:
• Kevesebb, mint 10 perc alatt telepíthető
• Könnyen kezelhető, "instant" biztonságot nyújt - csak állítsa be, és meg is feledkezhet róla
• Megvédi az érzékeny adatokat, és megelőzi a kisvállalkozásokat fenyegető
adatszivárgásokat, bírságokat és elvesztett üzleteket.
Az egyik leggyorsabban növekvő SMB termékünk. Teljes, mégis könnyen kezelhető felhőalapú
védelmet kínál az ismert és ismeretlen fenyegetések ellen - ideértve a kriptorokat, a
ransomware-t és más támadásokat:
• Gyorsan megszerezhető biztonság tőkebefektetés nélkül
• Informatikai erőforrásokat szabadít fel
• „Fizessen, ahogy növekszik” kiszervezés-barát modell
Ideális azoknak a szervezeteknek, amelyeknek kifinomultabb informatikai biztonsági igényeik
vannak. Helyszíni megoldás vegyes informatikai környezetekhez. Tartalmaz rugalmas webkonzolt és
számos egyéb, jól bevált technológiát:
• Könnyen méretezhető, korlátok nélkül, bármekkora vállalkozásra alkalmazható, részletes
irányelvekkel
• Natív módon működik az ügyfél rendszereivel, és minden beállítás az ellenőrzésük alatt áll
• Szabadon választhatnak, mikor váltanak magasabb szintre
Az első számú választás a felhőorientált vállalkozások védelmére az ismert és ismeretlen, e-mailen
keresztül terjedő fenyegetésekkel szemben:
• Ideális Microsoft Office 365-t használók számára, akik egy további védelmi réteget szeretnének
• Azonnal megállítja az adathalászat, a ransomware, a rosszindulatú mellékletek, a spam és az
üzleti e-mail szivárogtatás (BEC) jellegű támadások terjedését. A telepítéshez és használathoz
nincs szükség speciális informatikai ismeretekre.
Ideális minden típusú szervezethez, különösen azokhoz, akik azonnali beállítást és
gondtalan kezelést akarnak:
• Lépésenkénti tanulás készségalapú leckékkel - az alkalmazottak minden nap új készségeket
sajátítanak el
• Az automatizált tanulásmenedzsment évente több száz órányi platformirányítást takarít meg
• Az összes lecke a munkavállalók mindennapi munkájához kapcsolódik
• Támogatja a GDPR-t és az adatvédelmi szabályozásokat

A termékkel kapcsolatos részletes információkkal és árajánlatkéréssel kapcsolatosan kérjük
keresse a HRP Europe Kft.-t, a Kaspersky kiberbiztonsági megoldások magyarországi
forgalmazóját.
kaspersky.hrp.hu
kaspersky@hrp.hu
+ 36 1 452 4699

