
Folyamatosan működő védelem a folyamatosan 
működő vállalatok számára.
A kisvállalatok tulajdonosainak, akik az informatikai feltételeket is beleértve mindent maguk 
intéznek, és akiknek éppen ezért kihívást jelent a lényeges dolgokra való összpontosítás. A 
Kaspersky Small Office Security szoftvert kifejezetten olyan, kis méretű vállalatok számára 
terveztük, amelyek bevételeik növelésére kívánnak összpontosítani, ezzel egyidejűleg pedig 
egy költséghatékony és megbízható védelmi megoldásnak köszönhetően nem kell aggódniuk 
informatikai környezetük biztonsága miatt. A Kaspersky Small Office Security minden olyan 
funkcióval rendelkezik, amellyel könnyedén megvédheti vállalatát, és így más területekre is 
marad kapacitása.

Kaspersky Small Office Security speciális funkciókkal ötvözi az otthoni számítógépes 
védelem egyszerűségét, hogy vállalkozása biztonságban legyen, miközben alkalmazottai a 
munkájukat végzik. 

• Egyszerűen beállítható védelem 5–50 felhasználó számára 

• Védje meg az irodájában használt Windows- és Mac-számítógépeket/laptopokat 

• Védje meg a Windows-fájlkiszolgálókat az érzékeny fájlok biztonsága érdekében

• Biztosítson védelmet Android-eszközök számára, hogy alkalmazottai saját 

okostelefonjaikon és táblagépeiken dolgozhassanak

• Támaszkodjon a fejlett zsarolóvírus-védelemre és visszaállításra, amennyiben valaki 

véletlenül hibát követne el

• Rendezze biztonságosan számláit és adókötelezettségeit online a Biztonságos 

pénzügyek segítségével 

• Biztosítsa és tárolja az érzékeny fájlokat a Fájltitkosítás és a Biztonsági mentés 

segítségével

• Gondoskodjon a használt alkalmazások biztonságosságáról a beépített sebezhetőségi 

vizsgálatokkal és rendszeres frissítésekkel
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Biztonsági megoldások kisvállalkozások számára? Nem 
probléma!
A Kaspersky Small Office Security szoftvert kifejezetten a 
kisebb irodai környezetek számára fejlesztettük ki. Egy 
biztonsági megoldás, amely nem igényel időráfordítást, 
hogy Ön a fontos üzleti feladatokra összpontosíthasson. 
Védi alkalmazottait, anélkül, hogy üzenetekkel és 
értesítésekkel vonná el figyelmüket, így zavartalan 
munkavégzést biztosít. 

A licencen kívül mást nem kell megvásárolnia 
Hatékony és egyszerű védelem a vállalat már meglévő 
hardverei, berendezései és eszközei számára. Kiemelkedően 
költséghatékony megoldás, amely a termelékenység 
növelése mellett költségvetés-kímélő módon biztosít 
kulcsfontosságú védelmet a kisebb vállalati rendszereknek. 

Adatvédelem minden eszköznek, minden esetben
Dolgozzon a fájlokkal bármilyen eszközről – Windows- vagy 
Mac-számítógépekről, Windows-fájlkiszolgálókról és 
Android-mobileszközökről. Minden eszköznek védelmet 
biztosít az ismert, ismeretlen és fejlett fenyegetések ellen 
egyaránt.

Zsarolóvírusok elleni védelem a gondatlan 
alkalmazottak számára
Még ha egy alkalmazott meg is nyit egy rosszindulatú 
hivatkozást, és egy zsarolóvírus megkísérli titkosítani 
a munkafájlokat, a szoftver a visszaállítás érdekében 
automatikusan létrehoz egy biztonsági másolatot 
a titkosítatlan fájlról

Tárolja és továbbítsa biztonságosan az érzékeny 
fájlokat
Az adattitkosítással olvashatatlan formátumba alakíthatja 
át a számítógépeken és fájlszervereken tárolt adatokat, így 
a kiberbűnözők nem fognak tudni hozzáférni bizalmas 
információkhoz. A jogosulatlan hozzáférés megelőzése 
érdekében az átalakított adatok speciálisan védett 
adattárakba kerülnek. 

További előnyök:
•   A fontos fájlok helyi és online biztonsági mentése 

vészhelyzet esetén
•   Fájlmegsemmisítő az adatok végleges törlésére 
•   A nem használt adatok felderítése és eltávolítása

Kerülje el az online csalások és átverések veszélyeit
Védje vállalata pénzét, hitelkártyaszámait és banki adatait. 
Minden alkalommal, amikor a vállalat belép az online 
bankolási funkcióba vagy fizetési szolgáltatásokba – akár 
Windows- vagy Mac-számítógépen keresztül – a Kaspersky 
egyedülálló Biztonságos pénzügyek funkciója hozzáad egy 
további biztonsági szintet, hogy egyszerűen 
meghatározhassa, biztonságos-e a webhely (ha 
a Biztonságos pénzügyek funkcióval indítja el a böngészőt, 
zöld keret jelzi, hogy az oldal biztonságos).

Dolgozzon biztonságosan mobileszközökön 
A Kaspersky mobilbiztonsági és -kezelési technológiái 
útközben is védelmet biztosítanak – akkor is, ha 
alkalmazottjai mobileszközeiket használják munkavégzésre. 
Védje meg az androidos okostelefonokat és táblagépeket, 
és szükség esetén lokalizálja, zárolja vagy törölje az 
elvesztett eszközöket.
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Védelem, amelyben megbízhat – és ezt bizonyítani is 
tudjuk 
Nincs még egy olyan forgalmazó, amely a független 
teszteken jobban teljesítene a Kasperskynél. 2018-ban 
a Kaspersky termékei 88 független teszten és értékelésen 
vettek részt. Termékeink 73 első helyet szereztek, és 77 
alkalommal végeztek az első három helyezett között.

Funkciókban gazdag védelem, 
bonyodalmak nélkül 

Védelem az első pillanattól kezdve
• Töltse le – és felejtse el a biztonsági problémákat
• Nincs szükség további kezelésre és beállításra
• Bármelyik eszköz védelmére csak küldjön egy e-mailt 

a megvédeni kívánt személy e-mail-címére

Biztonságos böngészés, levelezés és adatvédelem 

Automatikusan védi vállalatát az adatai vagy hálózata 

feltörésére irányuló rosszindulatú kísérletektől
• Megkeresi és eltávolítja a nem kívánt/nem biztonságos 

böngészőkiterjesztéseket
• Blokkolja a rosszindulatú weboldalakat és gyanús 

letöltéseket
• Kiszűri a levélszemetet, az adathalász leveleket és a gyanús 

csatolmányokat 
• Speciális „nyomon követés nélküli” funkció az online 

viselkedést figyelő weboldalak ellenőrzésére és 
blokkolására

Biztonságos Windows-fájlkiszolgáló 
• Védje Windows rendszerű fájlkiszolgálóit a zsarolóvírusok 

és a cryptolockerek ellen: A Rendszerfigyelő észleli és 
blokkolja a rosszindulatú tevékenységeket, valamint 
lehetővé teszi a rosszindulatú műveletek visszavonását.

• A Szoftverfrissítő listázza a telepített alkalmazásokhoz 
elérhető új frissítéseket, hogy könnyedén eltávolíthassa 
a nem használt vagy elavult rendszeradatokat.

Fiókeltulajdonítás megelőzése
• Értesítést kap, ha fájlkiszolgálója gyenge jelszóval (pl. 

„12345”) rendelkezik, vagy ha a jelszót már hosszabb ideje 
nem változtatták meg.

• A Jelszókezelő megjegyzi és megőrzi minden jelszavát – 
Önnek csak egyet kell megjegyeznie. 

Mobileszközök védelme
• Androidos okostelefonok és táblagépek védelme 

a rosszindulatú programok ellen 
• Ellopott vagy elveszett eszközök lokalizálása, zárolása vagy 

törlése távoli hozzáféréssel

Kényelmes webes portál
• A licenc állapotának és lejárati dátumának ellenőrzése
• Új eszközök védelme pusztán egy e-mailes hivatkozás 

elküldésével
• Ellopott vagy elveszett mobileszközök távoli zárolása 
• Támogatási kérés küldése, amennyiben segítségre lenne 

szüksége

Mindezt a ksos.kaspersky.com oldalon teheti meg – nem 

szükséges hozzá képzettség vagy előzetes tapasztalat.
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