Komplet dækning
til din virksomhed
PROTECTION SERVICE FOR BUSINESS

It-sikkerhed er et must
It-sikkerhed er fundamental for enhver virksomhed. Konsekvenserne af et malwareangreb
eller sikkerhedsbrud kan være enorme.
Selv en enkelt malwareinficering kan standse virksomhedsdriften. Uden de ekstra beskyttelseslag, der findes i en dedikeret antivirusløsning, kan malware inficere hele virksomhedens netværk.
Forretningsenheder er meget lukrative mål for cyberkriminelle. De fleste ofre bliver et
bytte for opportunistisk udnyttelse af sikkerhedssårbarheder. Baggrunden er udfordringen
med at sikre omfattende beskyttelse med begrænset it-personale og -ressourcer.

Fuldstændig beskyttelse til din
virksomhed
F-Secure Protection Service for Business (PSB) giver komplet og omfattende beskyttelse til
hele it-miljøet: stationære computere, bærbare computere, mobile enheder samt e-mailog filservere.
Protection Service er en hostet, omfattende nøglefærdig beskyttelsespakke til miljøer
med flere enheder. Den tilbyder den bedste sikkerhed på markedet sammen med avancerede merværdifunktioner som Software Updater og sikrer din virksomhed den allerbedste
beskyttelse.
PSB yder realtidsbeskyttelse mod virus, spyware, spam, forsøg på indtrængen og webbaserede angreb. F-Secures licenspolitik er en af de mest fleksible i branchen: Du kan vælge
enten månedlig eller årlig fakturering for tjenesten.

Sikkerhed til forretningskritiske
aktiviteter
PSB tilbyder dig én løsning til at imødekomme alle dine sikkerhedsbehov. Som PSB-kunde
har du altid den nyeste og bedste beskyttelse. Løsningen opdaterer automatisk sikkerhedssignaturer, hotfixes og nye programversioner.
For dig som kunde er PSB en afgørende del af din virksomheds sikkerhedspolitik og et
vigtigt redskab til at beskytte forretningskritiske aktiviteter. Det betyder lavere implementeringsomkostninger, virusregistrering i høj kvalitet og nem central administration.

79%
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Et robust fundament og en letvægtsklient betyder, at Protection Service for Business gør
nøjagtigt det, den er beregnet til: Den beskytter dig mod trusler og påvirker ikke ydelsen
eller brugeroplevelsen.

1. Baseret på F-Secure H1 2013 Threat report

Software Updater beskytter dig
mod kendte trusler
Det er en kritisk faktor i computer- og virksomhedssikkerheden at holde software opdateret. 60% af top ti-malware kunne være undgået med opdateret software[1].
PSB Workstation Security for Windows indeholder Software Updater, som scanner computerne for manglende softwareopdateringer. Det holder operativsystemet og tredjepartsprogrammer opdateret og beskyttet mod sårbarheder.
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To måder at håndtere sikkerhed på
Sikkerhed som en tjeneste for ekstra fordele
PSB kan også fås som sikkerhed i en tjenestemodel. Det betyder, at du kan holde op med
at bekymre dig om it-sikkerhed og lade din lokale F-Secure-certificerede løsningsudbyder
tage sig af sikkerhedsspørgsmålene. Du kan koncentrere dig om din egen kerneforretning.

Administrer din egen sikkerhed
Hvis du har ressourcerne internt til at administrere it-sikkerhed, kan du vælge selv at køre
PSB som en tjeneste. Du får prisbelønnet sikkerhed og effektive administrationsværktøjer i
én pakke.

Protection Service for Business
Lad eksperter stå for din it-sikkerhed. Vi sikrer os, at dine e-mails virker, at dine data er sikret, og
at dine computere og mobilenheder altid er opdateret og beskyttede - så kan du fokusere på at
drive din virksomhed.
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F-Secure Corporation
Innovation, driftssikkerhed og hurtige reaktionstider har gjort F-Secure
til en af verdens førende it-sikkerhedsudbydere siden grundlæggelsen i 1988. I dag anvendes F-Secures prisbelønnede og brugervenlige
produkter i millioner af hjem og virksomheder overalt i verden. Vi yder
stærk realtidsbeskyttelse, så brugere af computere og smartphones
konstant kan være på.
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