
Kaspersky®
Endpoint Security Cloud

Najprostszy sposób ochrony Twojej firmy, który nie obciąża zasobów IT,
Twojego czasu ani budżetu.
Kaspersky Endpoint Security Cloud oferuje małym i średnim firmom łatwą a jednocześnie
wszechstronną ochronę przed znanymi i nieznanymi zagrożeniami - łącznie z programami
szyfrującymi, żądającymi okupu oraz innymi atakami. Zapewniamy to wszystko bez obciążania
Twojego czasu oraz budżetu, ponieważ wiemy, że mniejsze firmy miewają ograniczone zasoby.

Zabezpiecz się – i zapewnij niezakłócone
działanie swojej firmy
Ochrona punktów końcowych od producenta, który uczestniczy
w największej liczbie testów i zdobywa najwięcej wyróżnień*.
Małe firmy zwykle nie mogą pozwolić sobie na inwestycję w ochronę na poziomie
korporacyjnym – przez co stają się atrakcyjnym celem dla cyberprzestępców.
Teraz możesz skoncentrować się na oferowaniu najlepszych usług swoim klientom,
podczas gdy Kaspersky Lab zapewni Ci najlepszą ochronę punktów końcowych na
rynku, dzięki czemu Twój biznes będzie mógł nadal rozwijać się w bezpieczny sposób.

Chroń i kontroluj wszystkie rodzaje urządzeń.
Współczesne firmy zdobywają przewagę konkurencyjną głównie dzięki technologii
informacyjnej. Niezależnie od tego, jakie wykorzystujesz platformy oraz rodzaje
urządzeń, zapewnimy ochronę wszystkim Twoim komputerom stacjonarnym oraz
laptopom, serwerom oraz urządzeniom przenośnym.

Obniż koszty IT i uwolnij zasoby
Łatwiejsza ochrona punktów końcowych.
Zapomnij o czasochłonnym inicjowaniu sprzętu i oprogramowania w celu korzystania
z ochrony punktów końcowych. W przypadku Kaspersky Endpoint Security Cloud
musisz jedynie utworzyć konto na stronie cloud.kaspersky.com i zainstalować
oprogramowanie punktu końcowego. Od tego momentu Twoja firma jest chroniona.

Natychmiastowa ochrona.
Całą ciężką pracę wzięliśmy na siebie, łącznie z politykami bezpieczeństwa, które zostały
opracowane przez naszych ekspertów. Domyślny profil bezpieczeństwa jest
automatycznie stosowany do każdego nowo podłączonego urządzenia, zapewniając
natychmiastową ochronę. Intuicyjna konsola zarządzania jest łatwa w użyciu i nie
wymaga specjalnego szkolenia.

Zaoszczędź pieniądze dzięki miesięcznej subskrypcji.
Nasze podejście „bezpieczeństwo jako usługa” pozwala wyeliminować wszelkie wydatki
związane z nabyciem, aktualizacją i utrzymaniem sprzętu, jak również licencjonowaniem
i instalacją oprogramowania oraz pomocą techniczną. Wyeliminuj nakłady inwestycyjne,
płacąc za ochronę, z której rzeczywiście korzystasz, w rozliczeniach miesięcznych.

Zarejestruj się na stronie
cloud.kaspersky.com

Dodaj urządzenia, które
chcesz zabezpieczyć
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Poświęcaj około 15 minut
tygodniowo na zarządzanie

Chroń dowolne urządzenie
• Stacje robocze
Windows oraz Mac

• Serwery plików
z systememWindows

• Smartfony i tablety
z systemami iOS
oraz Android

Uwolnij się od ciężaru
ochrony lokalnej
• Rozwiązanie hostowane
• Zarządzane zprzeglądarki
internetowej

• Rozwiązanie zawsze
dostępne na stronie
cloud.kaspersky.com

Uaktualniaj na żądanie
• Dwa poziomy cen do
wyboru

• Skalowanie wraz
z rozwojem Twojej firmy

Korzystaj z możliwości
chmury
• Szybsze zapewnienie
ochrony
• Brak inwestycji kapitałowych
• Brak konieczności instalacji
łat co piątek
• Zasoby mogą być
wykorzystane do innych
zadań
• Płać w miarę rozwoju firmy
• Rozwiązanie przyjazne dla
outsourcingu

* Kaspersky zdobył więcej pierwszych miejsc
w niezależnych testach niż jakikolwiek inny
dostawca ochrony. www.kaspersky.pl/top3

https://www.kaspersky.pl/top3
https://cloud.kaspersky.com/
https://cloud.kaspersky.com/


Zabezpiecz pracowników zdalnych
Zabezpiecz i zarządzaj urządzeniami przenośnymi za darmo. Większość pracowników
korzysta z urządzeń przenośnych, aby wykonać zadania związane z pracą, i przechowuje
Twoje poufne informacje w smartfonach i tabletach, nawet nie zdając sobie sprawy
z ryzyka. Mogą one obejmować dane finansowe, informacje kontaktowe klientów,
wewnętrzne dokumenty zawierające tajemnice handlowe itd. Chroń swoich
użytkowników mobilnych przed cyberatakami oraz promuj bezpieczną komunikację
mobilną w pracy i poza nią - wraz z każdą licencją dla użytkownika otrzymasz za darmo
ochronę dla dwóch urządzeń mobilnych.

Egzekwuj zdalnie polityki bezpieczeństwa.
Zarządzaj bezpieczeństwem rozproszonych biur lub pracowników terenowych
z dowolnej lokalizacji przy pomocy opartej na chmurze konsoli, która nie wymaga sieci
lokalnej. Nawet jeśli Twoi użytkownicy pozostają poza zasięgiem sieci firmowej,
są w pełni chronieni, tak samo jak reszta organizacji.

Bezpieczeństwo i zarządzanie
mobilne

• Ochrona antywirusowa zabezpiecza
przed zagrożeniami, wirusami oraz innymi
szkodliwymi aplikacjami w czasie
rzeczywistym.

• Ochrona WWW monitoruje dostęp do
stron internetowych, blokując te, które
są szkodliwe lub zostały stworzone
w celu przeprowadzania ataków
phishingowych.

• Ochrona z użyciem hasła zabezpiecza
dostęp do urządzenia przy pomocy hasła
odblokowującego ekran, wraz z obsługą
technologii Face ID oraz Touch ID.

• Kontrola aplikacji i funkcji
ograniczają wykorzystywanie aplikacji
i funkcji urządzeń przenośnych, które
nie są zgodne z zasadami panującymi
w firmie.

• Ochrona przed kradzieżą umożliwia
zdalne zlokalizowanie i zablokowanie
urządzenia, uruchomienie alarmu lub
wyczyszczenie danych w przypadku
zgubienia lub kradzieży sprzętu.

• Bogate możliwości dotyczące
nadzorowanych urządzeń
zapewniające firmom większą kontrolę
nad posiadanymi urządzeniami
z systemem iOS.

Wypróbuj już teraz BEZPŁATNIE!

Przekonaj się sam: Pobierz BEZPŁATNĄ
30-dniową wersję testową na stronie
cloud.kaspersky.com.

Gdy zdecydujesz się dalej korzystać
z Kaspersky Endpoint Security Cloud,
po prostu zapłać za licencję. Nie ma
potrzeby ponownego wdrażania
oprogramowania punktu końcowego.

www.kaspersky.com

Informacje o cyberzagrożeniach: securelist.pl
Informacje ze świata bezpieczeństwa IT: kaspersky.pl/blog
Ochrona IT dla MŚP: kaspersky.pl/biznes
Ochrona IT dla korporacji: kaspersky.pl/korporacje

https://cloud.kaspersky.com

Kaspersky Endpoint
Security Cloud Plus

Kaspersky Endpoint
Security Cloud

Zestaw funkcji bezpieczeństwa

Ochrona plików, WWW, poczty e-mail

Zapora sieciowa

Blokowanie ataków sieciowych

Ochrona przed ransomware / exploitami

Ocena luk w zabezpieczeniach

Zestaw funkcji zarządzania

Kontrola WWW

Kontrola urządzeń

Zarządzanie szyfrowaniem

Zarządzanie łatami

Jesteśmy skuteczni. Jesteśmy niezależni. Jesteśmy
transparentni. Zobowiązaliśmy się do budowania
bezpieczniejszego świata, w którym technologia czyni nasze
życie lepszym. Dlatego go chronimy, aby każda osoba
wszędziemogła korzystać z jego nieskończonychmożliwości.
Aktywuj cyberbezpieczeństwo dla lepszego jutra.

Dowiedz się więcej na stronie kaspersky.pl/future.

https://cloud.kaspersky.com/
https://www.kaspersky.pl/future/
https://www.securelist.pl/
https://www.kaspersky.pl/blog
https://www.kaspersky.pl/biznes
https://www.kaspersky.pl/korporacje

