
SEGURANÇA PARA SERVIDORES 
DE E-MAIL

Impede de maneira eficaz ameaças 
de malware, ataques de phishing e 
spams com base em e-mails por meio 
de atualizações em tempo real e com 
base na nuvem para proporcionar 
taxas de captura excepcionais e o 
mínimo de falsos positivos. Proteção 
antimalware para IBM® Domino® 
também incluída. A funcionalidade 
DLP para Microsoft Exchange está 
disponível separadamente.

SEGURANÇA PARA GATEWAYS DA 
INTERNET

Garante acesso seguro à Internet 
em toda a organização, removendo 
automaticamente programas 
maliciosos e potencialmente hostis 
do tráfego HTTP(S) / FTP / SMTP e 
POP3.

SEGURANÇA PARA COLABORAÇÃO

Defende servidores e farms 
SharePoint® contra todas 
as formas de malware. A 
funcionalidade DLP para 
Sharepoint, disponível 
separadamente, permite que as 
funcionalidades de filtragem de 
conteúdo e arquivo identifiquem 
dados confidenciais e protejam 
contra o vazamento de dados.

As organizações que exigem segurança abrangente para todo o seu ambiente 
de TI escolhem o Kaspersky Total Security for Business

O Kaspersky Total Security for Business apresenta a mais completa plataforma de proteção e 
gerenciamento oferecida atualmente no setor. O Kaspersky Total Security for Business protege 
todos os níveis de sua rede e inclui ferramentas de configuração avançadas para garantir que 
os usuários sejam produtivos e estejam livres das ameaças de malware, independentemente do 
dispositivo ou do local.

 KASPERSKY TOTAL SECURITY 
FOR BUSINESS
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SEGURANÇA COM UMA DIFERENÇA
A Kaspersky Lab oferece o mais poderoso antimalware do mercado, aproveitando o líder mundial em inteligência de segurança que 
está embutido no nosso DNA e influencia tudo o que fazemos – e como o fazemos.
•	 Somos uma empresa movida à tecnologia – do começo ao fim – começando pelo nosso CEO, Eugene Kaspersky. 
•	 Nossa Equipe de Pesquisa & Análise Global (Our Global Research & Analysis Team – GReAT), um grupo de elite de especialistas 

em segurança de TI, foi a primeira a descobrir muitas das ameaças de malware e ataques direcionados mais perigosos do mundo. 
•	 Muitas das organizações de segurança mais respeitadas do mundo e órgãos que aplicam as leis têm procurado ativamente a 

nossa assistência. 
•	 Como	a	Kaspersky	Lab	desenvolve	e	aperfeiçoa	todas	as	suas	próprias	principais	tecnologias	internamente,	nossos	produtos	são	

naturalmente mais estáveis e eficientes.
•	 A cada ano, a Kaspersky Lab participa de testes mais independentes do que qualquer outro fornecedor – e nos destacamos 

em uma percentagem muito maior de testes do que qualquer outro fornecedor!
• Os analistas mais amplamente respeitados do setor – incluindo Gartner, Inc, Forrester Research e International Data 

Corporation (IDC) – classifica-nos como um líder em várias categorias principais de segurança de TI 
•	 Mais de 130 OEMs – incluindo Microsoft, Cisco Meraki, Juniper Networks, Alcatel Lucent muitos outros – usam as nossas 

tecnologias em seus produtos e serviços.
Isso é o que faz a diferença!

O Kaspersky Endpoint Security for Business — SELECT também inclui todos os componentes do 
nível CORE.
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Para obter mais informações sobre o Kaspersky Endpoint Security for Business, entre em contato com o seu revendedor. 
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