
محافظت درحالى كه به كارتان مشغول هستيد 

امنيت 
ادارات كوچك 

كسپرسكى 

با استفاده از سيستم امنيتى ادارات كوچك كسپرسكى مى توانيد در مواجهه با  
مجرمان سايبرى مطمئن باشيد، اين سيستم اجاره مى دهد كه كسب وكار شما با  

روند معمول خود ادامه پيدا كند. 

بيش از 30 درصد از رخنه هاى امنيتى در شركت هايى رخ مى دهند كه كمتر از 
100 كارمند دارند و 44 درصد از كسب وكارهاى كوچك تا متوسط نيز توسط  

مجرمان سايبرى موردحمله قرارگرفته اند. 

اين سيستم كه به صورت ويژه براى كسب وكارهايى كه بين 5 تا 25 كاربر دارند 
طراحى شده است، به آسانى قابل نصب بوده و حتى مديريت آن از نصبش نيز آسان تر است. 

اين سيستم يكى از آزموده ترين سيستم هاى امنيتى جهان كه بيشترين جوايز را  
به خود اختصاص داده است را براى كامپيوترهاى خانگى، فايل سرورها، لپ تاپ ها 

و دستگاه هاى همراه فراهم مى كند و درعين حال نيز از كسب وكار شما در برابر  
حمالت آنالين، كاله بردارى هاى مالى، باج گيرى ها و از دست دادن داده ها حفاظت مى كند. 

به همين دليل آزمايشگاه  كسپرسكى اقدام به توسعه سيستم امنيت ادارات كوچك 
 نموده است. 

كسب وكارهاى كوچك تر با بسيارى از تهديدهاى امنيتى بنگاه هاى اقتصادى بزرگ 
روبرو هستند ولى همان منابع براى مبارزه با اين تهديدات را در اختيار ندارند. 

سيستم امنيتى ويژه آماده شده براى  
كسب وكارهاى كوچك . 

بدون رويكرد يا اقدامات نيمه كاره. 
دقيقا مناسب شما. 
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كاركرد آسان 
امنيت ادارات كوچك كسپرسكى كاربرى بسيار آسانى دارد 

و هركسى مى تواند از آن استفاده كند. مى توان بر روى اين 
سيستم به روندى ساده و امكان استفاده فورى پس از نصب  
با كاربرى ها و كنترل توسعه يافته دسترسى داشت. كنسول 

تحت وب ما به اين معنا است كه شما مى توانيد از هركجا  
كه خودتان انتخاب كنيد، سيستم امنيتى خود را مديريت  
كرده و بر روى آن نظارت داشته باشيد و اين امر شامل  كرده و بر روى آن نظارت داشته باشيد و اين امر شامل  

برون سپارى كار به متخصصانى در خارج از شركت نيز هست. 

حفاظت از پول شما 
با امن سازى بانكدارى آنالين از كاله بردارى هاى مالى پيشگيرى  

كنيد. سيستم پول امن (Safe money) كه جوايز بين المللى  
متعددى را برده است، به صورت همزمان هم از بانكدارى آنالين  

شما حفاظت خواهد كرد و هم اين كه صفحه كليد شمارا براى  
جلوگيرى از سرقت اطالعات توسط كى الگرها (نوعى از سرقت  

اطالعات كه از طريق خواندن كليدهاى فشرده شده بر روى  
صفحه كليد انجام مى شود) امن مى نمايد. صفحه كليد انجام مى شود) امن مى نمايد. 

سرعت را حس كنيد 
عملكرد بهينه سازى شده نرم افزارى و مصرف بهينه  

منابع كامپيوتر به شما جريان ترافيكى بهينه تر، سرعت بارگذارى  
وب باالتر، پياده سازى بهينه سازى شده، به روزرسانى 

و باال آمدن سيستم سريع تر را ارائه مى كند. 

از داده هاى حساس خود حفاظت 
كرده و جلوى كريپتوالگرها را بگيريد 

داده هاى حساس خود را امن نموده و با استفاده از سيستم  
رمزنگارى و تهيه نسخه پشتيبان، از كسب وكار خود در برابر  

رخنه هاى امنيتى، جريمه ها و از دست رفتن كسب وكار حفاظت  
كنيد. قابليت Anti-cryptor موجب مسدود شدن راه  

كريپتوالگرها و باج افزارها در ابتداى مسيرشان مى شود. 
اقدام هاى در راستاى رمزنگارى كه مشكوك به نظر برسند،  

به صورت خودكار موجب گرفته شدن يك فايل پشتيبان و بازيابى  به صورت خودكار موجب گرفته شدن يك فايل پشتيبان و بازيابى  
سيستم خواهند شد. 

آزموده شده ترين سيستم امنيتى  
و برنده بيشترين جوايز 

هيچ فروشنده ديگرى نمى تواند با ركورد موفقيت آميز  
آزمايشگاه هاى كسپرسكى درزمينه آزمون هاى منفرد برابرى كند. 
در سال 2015، محصوالت آزمايشگاه  كسپرسكى در 94 آزمون  

و نقد مستقل حضور داشتند. محصوالت ما توانستند تا در 60 مورد 
جايزه نخست را كسب كرده و در 77 مورد در ميان 3 گزينه برتر 

قرار بگيرند. 

امنيت در حال حركت 
از تلفن هاى همراه هوشمند و تبلت هاى اندرويدى نيز با كمك  

سيستم امنيت و فناورى مديريت موبايل حفاظت كنيد. 
دستگاه هاى گم شده را قفل كرده و موقعيت آن ها را شناسايى  

نموده و اطالعاتشان را پاك كنيد. 

امن سازى فعاليت هاى وب  
و پست الكترونيكى 

اين سيستم، نرم افزارهاى جاسوسى، لينك هاى مشكوك و مخرب  
اينترنتى و فيشينگ كه ممكن است تا اطالعات كسب وكار شما  

را به سرقت ببرند را متوقف مى سازد. اين سيستم مى تواند از  
پست الكترونيكى و فعاليت هاى وبى در مقابل آسيب پذيرى هاى  

مخفى و بدافزارها حفاظت كند. 

محافظت از كلمه هاى عبور شما 
براى دسترسى آسان از طريق كامپيوترهاى خانگى، مك، اندرويد 
و دستگاه هاى مجهز به iOS، مى توانيد رمزهاى خود را به صورت 

امن ايجاد نموده، آن ها را ذخيره سازى كرده و مطابقت بدهيد.  
تنها كارى كه الزم است انجام بدهيد، به خاطر سپردن يك  

رمز عبور است. 

اجرا و پياده سازى سريع قابليت ها 
امنيت ادارات كوچك كسپرسكى حتى پيش از آن كه 

بخواهيد آن را اجرا كنيد نيز مى تواند فعاليت نرم افزارها را در  
شبكه شما كنترل كرده و به صورت موازى با فايروال شما  

به فعاليت خود ادامه بدهد. 

حفاظت براى پلتفرم هاى مختلف 
امنيت ادارات كوچك كسپرسكى از موارد زير حفاظت  

مى كند: كامپيوترهاى خانگى، لپ تاپ ها و سرورهاى ويندوزى،  
لپ تاپ هاى مجهز به سيستم عامل مك، تبلت ها و تلفن هاى  
همراه هوشمند اندرويدى. سيستم مديريت رمز عبور و امنيت  

اينترنتى نيز براى دستگاه هاى مجهز به اندرويد و iOS نيز قابل 
 استفاده هستند. 

امنيت ادارات كوچك كسپرسكى يك نسخه كوچك شده از محصول مشابه براى بنگاه هاى تجارى بزرگ كه براى يك محيط كوچك تر تغيير  
داده شده باشد نيست. اين سيستم در حقيقت يك طراحى امنيتى است كه براى كسب وكارهاى ويژه تنظيم و تهيه شده است و سيستم هاى ضد بدافزار  

ويژه اى كه جوايز بين المللى متعددى را برده اند را با فناورى هاى ويژه ديگر به صورت ويژه اى براى كسب وكارهاى كوچك تر تركيب كرده است. 

راحتى كاركرد باقابليت استفاده فورى پس از نصب. 
امنيتى فراتر از جهان امروز 


