Kompleksowe zabezpieczenia dla Twojej firmy

PROTECTION SERVICE FOR BUSINESS

Zabezpieczenia IT to konieczność
Bezpieczeństwo IT to kluczowa sprawa w każdej firmie. Konsekwencje ataku za pomocą
złośliwego oprogramowania lub złamania zabezpieczeń mogą być kosztowne.
Nawet pojedyncza infekcja złośliwym oprogramowaniem może spowodować zatrzymanie
działania całej firmy. Bez dodatkowych warstw ochrony oferowanych przez dedykowane
rozwiązanie antywirusowe, złośliwe oprogramowanie może opanować całą sieć korporacyjną.
Firmy są wysoce dochodowymi celami dla przestępców internetowych. Większość z
nich staje się ofiarami ataków, ponieważ nadarzyła się okazja do wykorzystania luk w ich
zabezpieczeniach. Luki te wynikają z trudności w zapewnieniu kompleksowej
ochrony przy ograniczonych zasobach technologicznych i ludzkich.

Pełna ochrona Twojej firmy
Produkt F-Secure Protection Service for Business (PSB) oferuje pełną i kompleksową ochronę całego środowiska informatycznego: komputerów stacjonarnych, laptopów, urządzeń
przenośnych oraz serwerów pocztowych i serwerów plików.
Usługa Protection Service to kompleksowy i gotowy do wdrożenia pakiet zabezpieczeń
dla środowisk składających się z wielu urządzeń. Oferuje ona najlepszą ochronę
na rynku w połączeniu z zaawansowanymi funkcjami dodatkowymi, takimi jak Software
Updater - narzędzie do aktualizowania oprogramowania, a także zapewnia bezproblemową
i nowoczesną ochronę Twojej firmy.
Produkt PSB zapewnia ochronę w czasie rzeczywistym przed wirusami, oprogramowaniem
szpiegującym, spamem, próbami włamania i atakami internetowymi. Zasady licencjonowania firmy F-Secure należą do najbardziej elastycznych w branży: można wybrać miesięczną
lub roczną opłatę za usługę.

Zabezpieczenie krytycznych
operacji biznesowych
Usługa PSB to jedno rozwiązanie na wszystkie potrzeby związane z zabezpieczeniami. Jako
klient usługi PSB zawsze korzystasz z najnowszej i najlepszej ochrony. To rozwiązanie automatycznie aktualizuje sygnatury zabezpieczeń, poprawki i nowe wersje aplikacji.
Dla Ciebie, jako klienta, usługa PSB stanowi istotną część korporacyjnych zasad zabezpieczeń i jest ważnym narzędziem ochrony krytycznych operacji biznesowych. Zapewnia ona
niskie koszty wdrażania, wysokiej jakości technologie wykrywania wirusów i łatwe centralne zarządzanie.
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Solidne podstawy i nieobciążający systemów klient oznaczają, że produkt Protection Service for Business spełnia swoje zadania tak, jak powinien: chroni przed zagrożeniami i nie ma
wpływu na wydajność ani na użytkowanie.

1. Na podstawie F-Secure H1 2013 Threat report

Software Updater chroni przed
znanymi zagrożeniami
Dbanie o aktualność oprogramowania stanowi kluczowy element podczas zapewniania
bezpieczeństwa komputerów. 60%[1] z 10 najpowszechniejszych ataków złośliwym oprogramowaniem mogło zostać przeprowadzonych dzięki nieaktualnem oprogramowaniu.
Produkt PSB Workstation Security for Windows zawiera Software Updater - narzędzie do
aktualizowania oprogramowania, które skanuje komputer pod kątem brakujących łatek
oprogramowania. Dzięki niemu system operacyjny i aplikacje innych firm są aktualne i nie
mają luk w zabezpieczeniach
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Dwa sposoby obsługiwania
zabezpieczeń
Usługa zabezpieczeń z dodatkowymi korzyściami
Produkt PSB jest także dostępny w modelu usługi zabezpieczeń. Oznacza to, że możesz
przestać się martwić o bezpieczeństwo IT i pozwolić lokalnemu certyfikowanemu dostawcy zabezpieczeń firmy F-Secure zająć się sprawami związanymi z zabezpieczeniami. Ty
możesz skoncentrować się na kluczowych zadaniach prowadzonej działalności.

Samodzielne zarządzanie zabezpieczeniami
Jeśli dysponujesz własnymi zasobami do zarządzania bezpieczeństwem IT, możesz wybrać
samoobsługową wersję produktu PSB. Otrzymujesz nagradzane zabezpieczenia i zaawansowane narzędzia do zarządzania w jednym pakiecie.

Protection Service for Business
Twoje bezpieczeństwo informatyczne w rękach ekspertów. Zapewniamy nieprzerwane działanie
poczty e-mail i całkowitą ochronę danych. Ponadto, wszystkie komputery i urządzenia przenośne są na bieżąco aktualizowane. To wszystko sprawia, że możesz skupić się na prowadzonej
działalności.

Hosty mobilne

Więcej informacji: www.f-secure.com/psb
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F-Secure Corporation
Innowacyjne rozwiązania, niezawodność i szybki czas reakcji sprawiły,
że firma F-Secure jest jednym z wiodących dostawców zabezpieczeń IT
od jej powstania w 1988 roku. Nowoczesne, wielokrotnie nagradzane i
łatwe w użyciu produkty firmy F-Secure chronią miliony domów i firm
na całym świecie. Nasza skuteczna ochrona w czasie rzeczywistym
umożliwia bezpieczne korzystanie z komputerów, laptopów,
smartfonów i tabletów.
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