
KaspersKy small Office
security

Přední světová ochrana zjednodušená Pro velmi 
malé firmy.
Pro vaše specifické výzvy máme jedinečné řešení. Přinášíme vám špičkovou ochranu, která se vyznačuje 
dosud nejrychlejším a nejsnazším ovládáním. 
•	 speciálně navrženo pro firmy s méně než 50 uživateli.
•	 snadná instalace a spuštění – nevyžaduje školení.
•	 jednoduchá správa odkudkoli pomocí webové konzole.

NejsOu NutNé žádNé zKušeNOsti
aplikace Kaspersky small office security je vyvinutá tak, aby ji dokázaly jednoduše instalovat a spouštět i méně technicky 
založené osoby. součástí balení jsou i přímočaří „průvodci“, kteří vás automaticky provedou postupy:
•	 nastavení včetně odebrání veškeré stávající ochrany proti malwaru
•	 nastavení správy a volby zásad, které budou nejlepší pro vás a vaši firmu 
•	 automatického stažení těchto změn do několika počítačů naráz
vše se spravuje prostřednictvím řídicího panelu, abyste vy nebo kdokoli, koho určíte, mohli zabezpečení it řídit vzdáleně přes 
internet. 
aplikace Kaspersky small office security zajišťuje mimořádné zabezpečení, přitom ale běží na pozadí tak hladce a účinně, 
že skoro zapomenete, že ji máte.

NěKOliK vrstev OchraNy
aplikace Kaspersky small office security používá vícevrstvou ochranu 
vašich počítačů Pc a mac, serverů, tabletů a chytrých telefonů. její 
součástí jsou všechny nástroje, které vaše rostoucí firma potřebuje, plus 
něco navíc. starost o zabezpečení it nechejte na aplikaci Kaspersky 
small office security a sami se soustřeďte na rozvoj své firmy.
•	 ochrana v reálném čase před novými i vznikajícími počítačovými 

hrozbami na bázi cloudu.
•	 zabezpečuje počítače se systémy Windows a mac, servery 

a mobilní zařízení se systémem android.
•	 oceňované řešení „safe money“ chrání finanční transakce před 

online hackery a zloději totožnosti. 
•	 řídicí prvky vám umožní spravovat přístup zaměstnanců 

k webovým stránkám a sociálním sítím.
•	 šifrování chrání důvěrná obchodní a zákaznická data. 
•	 technologie ochrany proti phishingu chrání před falešnými 

a škodlivými weby.
•	 výkonné filtrování spamu.
•	 Bezpečná správa hesel.*
•	  automatická záloha vašich dat pomocí služby dropbox chrání před 

ztrátou dat.

pOmáhá šetřit peNíze
Kromě ochrany proti útokům hackerů zaměřeným na krádež peněz 
pomáhá aplikace Kaspersky small office security také udržovat 
produktivitu zaměstnanců, protože dokáže řídit jejich přístup na 
webové stránky a omezit jejich pohyb na internetu. Pokročilé funkce 
zabezpečení jako šifrování zaručí vašim zákazníkům, že jejich 
údaje budou ve vašich rukou v bezpečí, zvýší prodejní potenciál 
a spokojenost zákazníků.
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fuNKce
špičkové zabezpečení – chrání vaši firmu před známými i vznikajícími hrozbami.
•	 několik vrstev ochrany chrání před známými i neznámými typy malwaru. 
•	 zabezpečí pracovní stanice a souborové servery se systémem 

Windows, pracovní stanice se systémem mac i chytré telefony a tablety 
se systémem android.

•	 chrání vaši firmu v reálném čase s pomocí cloudových technologií.
•	 režim trusted applications zaručuje, že bude spuštěn pouze bezpečný 

software.
zabezpečení finančních údajů – ochrana vašeho online podnikání 
a osobních transakcí před nejpropracovanějšími finančními podvody.
•	 součástí je také oceňovaná technologie safe money zajišťující 

bezstarostné používání internetového bankovnictví.
•	 režimy virtual a secure Keyboard zabraňují krádeži hesel.
internet protection – chrání vás před pokusy o převzetí kontroly nad 
vašimi daty nebo celou sítí.
•	 automaticky blokuje zranitelná místa, která počítačoví zločinci využívají 

pro útoky.
•	 identifikuje phishingové stránky, které se z vás snaží vylákat osobní 

informace.
•	 odhaluje podezřelé stahování a přílohy.
•	 Propracované spamové filtry blokují nevyžádané e-maily.
•	 chrání vaši firmu před špionáží prostřednictvím webových kamer. 
•	 Kontroluje a ověřuje bezpečnost připojení k sítím Wi-fi. 
•	 optimalizuje využití datových přenosů a tím snižuje náklady na provoz sítě.
Brání neproduktivnímu využití času – obsahuje nástroje, díky kterým pro 
vás bude snadné:
•	 regulovat nebo zablokovat přístup zaměstnanců k volnočasovým 

webovým stránkám a hrám.
•	 Kontrolovat a dohlížet na jejich aktivitu na sociálních sítích během 

pracovní doby.
•	 omezit používání aplikací pro zasílání rychlých zpráv na pracovišti.

chrání data – před krádeží, ztrátou nebo poškozením.
•	 naplánuje automatické zálohování prostřednictvím služby dropbox, na 

místní disk nebo na síťové úložiště.
•	 zašifruje soubory a složky, a tak chrání data při přenosu a na 

přenosných zařízeních.
•	 nevratný proces skartování souborů trvale odstraní všechny stopy po 

smazaných důvěrných datech.

Ochrana mobilních zařízení – zabezpečí vaše chytré telefony a tablety 
i firemní data, která se v nich nacházejí.
•	 nejnovější ochrana proti malwaru pro mobilní zařízení se systémem 

android.
•	 technologie ochrany proti phishingu pro bezpečné procházení internetu.
•	 funkce vzdáleného uzamknutí, lokalizace a vymazání ztracených nebo 

ukradených zařízení.
•	 filtrování hovorů a textových zpráv umožňuje blokovat spam v chytrých 

telefonech.
•	 sleduje ukradené chytré telefony, a to i v případě odstranění karty sim – 

a umožní vám vyfotit zloděje!

Ochrana hesel* – aplikace Password manager si pamatuje a chrání všechna 
vaše webová hesla.
•	 vytváří a bezpečně ukládá nová hesla pro každou stránku – zapamatovat 

si pak stačí pouze jediné.
•	 synchronizuje ochranu hesel u všech vašich zařízení, včetně chytrých 

telefonů a tabletů se systémem ios a android. 

snadný ovládací panel pro webovou správu – zabezpečení tak můžete 
snadno řídit přes internet.
•	 snadné a přehledné ovládání.
•	 jediná uživatelsky přívětivá obrazovka pro správu. 

* Platí pouze pro 32bitové aplikace. včetně zařízení se systémem android a ios.
* Kompletní systémové požadavky jsou dostupné na adrese www.kaspersky.cz
** dostupné paměti ram
*** některé funkce produktu může být možné spustit pouze v 32bitových operačních systémech.
****  momentálně je při používání systému Windows 10 částečně omezena funkčnost následujících součástí: system Watcher (sledování systémů), system memory scan (kontrola systémové paměti), self-defense 

(sebeobrana), application control (kontrola aplikací), safe money (bezpečné peněžní operace).*** funkce Webcam Protection není k dispozici pro počítače se systémem Windows 10. je-li zapnuta funkce ochrana 
zařízení, není podporována instalace a spuštění produktu. Produkt není určen k provozu v systémech Windows 10 mobile. Kompletní podrobnosti o omezeních naleznete na adrese http://support.kaspersky.com/12196.

systémOvé pOžadavKy
stolní počítače a notebooky se systémem Windows:
•	 přibližně 480 mB volného místa na pevném disku (v závislosti na 

velikosti antivirové databáze)
•	 jednotka cd-rom nebo dvd-rom (pro instalaci programu z disku cd)
•	 počítačová myš
•	 připojení k internetu pro aktivaci produktu
•	 microsoft® internet explorer® 8 nebo novější

•	 microsoft Windows® installer 3.0 nebo novější
•	 microsoft .net framework 4 nebo novější
•	 funkce Webcam Protection je dostupná pouze pro kompatibilní 

webkamery. seznam kompatibilních zařízení je dostupný v kompletních 
systémových požadavcích na adrese www.kaspersky.cz

počítače se systémem Windows

operační systém Procesor ram**
microsoft Windows Xp home edition sP3 nebo novější
microsoft Windows Xp Professional sP3 nebo novější
microsoft Windows Xp Professional x64 edition sP2*** nebo novější

1 Ghz nebo 
rychlejší

512 mB

microsoft Windows vista® home Basic / home Premium / Business / enterprise /  
ultimate (x32/x64***) sP1 nebo novější
microsoft Windows 7 starter (x32) sP1 nebo novější
microsoft Windows 7 home Basic / home Premium / Professional / ultimate (x32/x64***) sP1 nebo novější

1 Ghz nebo 
rychlejší

1 GB ram (x32) nebo 
2 GB ram (x64)

microsoft Windows 8
Windows 8 / Windows 8 Pro / Windows 8 enterprise (x32/x64***)

1 Ghz nebo 
rychlejší

1 GB ram (x32) nebo 
2 GB ram (x64)

microsoft Windows 8.1 (Windows Blue)
Windows 8.1 / Windows 8.1 Pro / Windows 8.1 enterprise / aktualizace Windows 8.1 (x32/x64***)

1 Ghz nebo 
rychlejší

1 GB ram (x32) nebo 
2 GB ram (x64)

microsoft Windows 10**** (32/64bitová verze***) 1 Ghz nebo 
rychlejší

1 GB ram (x32) nebo 
2 GB ram (x64)

souborové servery se systémem Windows

operační systém Procesor ram**
microsoft Windows server 2012 r2 foundation / essentials / standard
microsoft Windows server 2012 foundation / essentials / standard

1,4 Ghz (x64) nebo 
rychlejší

4 GB

microsoft Windows small Business server 2011 standard / essentials sP1 nebo novější 2 Ghz (x64) nebo 
rychlejší

8 GB

microsoft Windows server 2008 r2 foundation / standard sP1 nebo novější 2 Ghz (x64) nebo 
rychlejší

4 GB

microsoft Windows small Business server 2008 standard x64 edition sP2 nebo novější 2 Ghz (x64) nebo 
rychlejší

4 GB

stolní počítače a notebooky se systémem mac
•	 500 mB volného místa na pevném disku
•	 připojení k internetu
•	 systém os X 10.7, 10.8, 10.9 nebo 10.10.

smartphony a tablety se systémem android™
•	 systém android™ 2.3–5.1
•	 minimální rozlišení obrazovky: 320 × 480
zařízení iphone a ipad
•	 systém ios® 6.0 nebo novější

www.kaspersky.cz
http://support.kaspersky.com/12196
www.kaspersky.cz

