
 KASPERSKY SMALL 
OFFICE SECURITY
PERGUNTAS FREQUENTES PARA REVENDEDORES E 
PROVEDORES DE SERVIÇOS
O KaspersKy small Office security é 
a escOlha certa para meu cliente de 
pequena empresa?
O Kaspersky Small Office Security é a escolha perfeita 
para clientes de pequenas empresas que:
•	 Não possuem conhecimentos de especialistas em 

TI ou suporte de TI interno.
•	 Conduzem transações financeiras on-line.
•	 Podem estar registrados em vários sites, cada um 

com sua própria senha.
•	 Podem precisar criptografar dados importantes de 

clientes e negócios.
•	 Possuem bem menos de 50 (e, provavelmente, 

abaixo de 25) endpoints fixos.
•	 Possuem até 3 servidores de arquivos, mas nenhum 

servidor de e-mail nem outros servidores.
•	 Também desejam proteger dispositivos móveis 

Android.
•	 Possuem pouco tempo e orçamento curto.
•	 Podem preferir terceirizar a área de TI para um 

provedor de serviços.

cOntra O que O KaspersKy small Office 
security prOtege meus clientes? 

•	 Ameaças de malware conhecidas, desconhecidas 
e avançadas em computadores Windows e 
servidores de arquivos, estações de trabalho Mac 
e smartphones Android, mantendo os negócios 
seguros e funcionando sem problemas, com tempo 
de inatividade mínimo.

•	 Espiões virtuais, malfeitores e sites financeiros falsos 
tentando roubar a identidade de clientes, os detalhes 
de login e, com isso, o dinheiro da empresa. 

•	 Hackers, piratas e operadores de malware de 
criptografia ameaçando os dados do cliente e os 
próprios dados de clientes na empresa com uso de 
roubo ou ransomware. 

•	 Funcionários e, até mesmo, familiares que, sem 
saber, expõem os negócios a riscos on-line baixando 
aplicativos inadequados ou perdendo dispositivos 
móveis.

•	 Equipe improdutiva sujeita a perder tempo 
navegando na Web ou em chats on-line durante o 
horário de trabalho. 

•	 Nossa tendência universal de reutilizar as mesmas 
senhas. Uma nova senha segura é fornecida para 
cada site, mas há apenas uma única senha a ser 
memorizada.

O que há de diferente nO KaspersKy small Office security?
Diferente dos produtos da concorrência, o Kaspersky Small 
Office Security: 
•	 Foi criado especificamente para atender às 

necessidades de empresas muito pequenas. Está 
mais fácil do que nunca a instalação e a execução por 
clientes sem conhecimento de especialistas em TI e 
sem tempo disponível. 

•	 Foi concebido em torno do mecanismo antimalware da 
Kaspersky Labs, que é exatamente a mesma tecnologia 
em camadas utilizada para proteção de corporações 
e instituições globais contra ameaças de malware 
conhecidas, desconhecidas e avançadas. Os recursos 
antimalware incluem: 
– Inteligência contra ameaças em tempo real baseada 

em nuvem da Kaspersky Security Network
– Proteção avançada contra exploits
– Inspetor do sistema com desinfecção ativa 

 

•	 Oferece uma gama incrivelmente grande de recursos 
adicionais, incluindo: 
– Proteção de transações financeiras pelo premiado 

Safe Money 
– Gerenciamento de senhas
– Controle de funcionários para acesso da Web e 

aplicativos
– Antiphishing e antispam
– Console da Web para gerenciamento remoto 

•	 Inclui uma licença de dispositivo móvel adicional com 
cada licença de computador Windows ou Mac, assim 
como proteção para o servidor de arquivos.
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qual é a diferença entre O KaspersKy small Office security e O KaspersKy tOtal 
security - multidispOsitivOs? 
O Kaspersky Total Security - multidispositivos foi criado 
especificamente para uso doméstico e familiar: o Kaspersky Small 
Office Security foi concebido especificamente para pequenas 
empresas. 
Por exemplo:
•	 O Kaspersky Small Office Security também protege 

servidores Windows e um número muito maior 
de endpoints, o que permite o crescimento dos negócios.

•	 O Kaspersky Small Office Security oferece um console 
de gerenciamento baseado na Web para que você, 
como um provedor de serviços de TI, possa gerenciar a 
segurança de seu cliente remotamente, se necessário. 

Kaspersky Total Security - 
multidispositivos

Kaspersky Small Office Security

Suporte para servidor Não Sim

Pacotes de licenças, máximo 10 máximo 5 - 49 máximo

Console de gerenciamento remoto Não Sim

Uma cobertura de licença Móvel OU computador Móvel E computador

qual é a diferença entre O KaspersKy small Office security e O KaspersKy 
endpOint security fOr Business?
O Kaspersky Endpoint Security for Business é uma 
plataforma de segurança completa para corporações, 
assim como para pequenas a médias empresas. 
Considere o Kaspersky Endpoint Security for Business se 
seu cliente:
•	 Empregar um administrador de TI. A implantação e o 

gerenciamento do Kaspersky Endpoint Security for 
Business realmente exige habilidades profissionais 
de TI.

•	 Antecipar um crescimento além de 50 endpoints em 
um futuro próximo. O Kaspersky Endpoint Security for 
Business é totalmente escalonável.

•	 Necessitar dos recursos avançados oferecidos 
pelo Kaspersky Endpoint Security for Business, 
como, por exemplo, suporte para servidor de 
e-mail ou proxy, gerenciamento de dispositivos iOS 
ou ferramentas de gerenciamento de sistemas. 

Kaspersky Endpoint Security for Business Kaspersky Small Office Security

Exige um nível de especialização de TI 
para uso

Sim Não

Inclui segurança para servidores de 
e-mail

Sim Não

Segurança para iOS e Windows 
Phone

Sim Não

Número de endpoints protegidos Sem máximo 5 - 49 máximo

para obter mais informações sobre o Kaspersky small Office security, acesse www.kaspersky.com/small_
office_security ou entre em contato com seu distribuidor.


