En IT-säkerhetslösning
för hela verksamheten

PROTECTION SERVICE FOR BUSINESS

IT-säkerhet är ett måste
En fungerande IT-säkerhet är en grundläggande förutsättning för alla företag och verksamheter. Konsekvenserna av ett angrepp från ett skadligt program eller ett säkerhetsintrång
kan bli förödande.
Ett enda angrepp av skadligkod kan stoppa hela företags hela verksamhet. Utan ett extra
skydd från en modern antiviruslösning kan skadligkod spridas i hela företagsnätverket.
Företag är lönsamma mål för kriminella på nätet. De flesta faller offer för säkerhetsbrister
som upptäckts av en tillfällighet. Säkerhetsbristerna uppstår ofta till följd av att med begränsade IT- och personalresurser skapa ett omfattande skydd.

Ett heltäckande skydd för er
verksamhet
F-Secure Protection Service for Business (PSB) ger ett komplett och heltäckande skydd för
hela IT-miljön: stationära och bärbara datorer, mobila enheter, samt e-post- och filservrar.
Protection Service är en omfattande säkerhetslösning som är färdigpaketerad och klar att
använda oavsett hur din IT-miljö ser ut. Lösningen erbjuder marknadens bästa säkerhet, tillsammans med avancerade funktioner så som integrerad patch management funktionalitet,
Software Updater, för uppdateringar av tredjepartsprogram, plug-ins och operativsystem.
PSB ger ett realtidsskydd mot virus, spionprogram, skräppost, intrångsförsök och webbaserade attacker. F-Secures licenspolicy är även den mest flexibla i branschen: ni kan välja
mellan att betala per månad eller per år för tjänsten.

Säkerhet för affärskritisk
verksamhet
Med PSB får ni en komplett lösning för alla era säkerhetsbehov. Som PSB-kund har ni alltid
det senaste och bästa skyddet. Säkerhetssignaturer, patchar och nya programversioner
uppdateras automatiskt.
För er som kund blir PSB en oumbärlig del av företagets säkerhetspolicy och ett viktigt
verktyg för att skydda affärskritiska verksamheter. Ni får lägre implementeringskostnader,
virusidentifiering av hög kvalitet och en enkel centraladministrering.

79%

av offren
har valts ut av
en tillfällighet.

Genom en robust uppbyggnad och en smidig klient kan Protection Service för Business
göra precis det som önskas: programmet skyddar mot hot samtidigt som det varken försämrar prestandan eller användarupplevelsen.

1. Baserat på F-Secure H1 2013 Threat report

Software Updater skyddar er från
kända hot
Att hålla programvaran uppdaterad spelar en avgörande roll för dator- och företagssäkerheten. 60 %[1] av de tio vanligaste skadliga programmen hade kunnat undvikas om programvaran varit uppdaterad.
PSB Workstation Security för Windows innehåller integrerad patch management funktionalitet, Software Updater, som söker igenom datorn efter saknade programvaruuppdateringar. På så sätt hålls operativsystemet och tredjepartsprogram uppdaterade och skyddade
mot sårbarheter.

60%

av de 10 vanligaste
typerna av skadligkod
hade kunnat undvikas

Två sätt att hantera säkerheten
Säkerhet som en tjänst med extra fördelar
PSB finns även som en tjänstebaserad lösning. Det innebär att ni kan sluta oroa er över ITsäkerheten och låta er lokala IT-leverantör sköta säkerhetsfrågorna. Ni kan istället koncentrera er helt på er egen kärnverksamhet.

Ta hand om er egen säkerhet
Om ni har resurser inom företaget för att hantera IT-säkerheten, kan ni välja att sköta PSB
själva. Ni får prisbelönt säkerhet och ett kraftfullt administrationsverktyg i ett och samma
paket.

Protection Service for Business
Låt experter ta hand om företagets IT-säkerhet. Vi ser till att din e-post fungerar, att dina data är
säkra och att datorer och mobila enheter alltid är uppdaterade och skyddade - så kan du fokusera på kärnverksamheten.

LOCAL NETWORK

F-Secure Backend
and update services

Local Hosts

File and Mail Servers,
Gateways

Web based management tool

Web based
management portal

Mobile hosts

Läs mer: www.f-secure.com/psb
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F-Secure Corporation
Nyskapande, pålitlighet och snabba svarstider har gjort F-Secure till
en av världens ledande leverantörer inom IT-säkerhet sedan företaget
grundades 1988. Idag litar miljoner hem och företag världen över på
F-Secures prisbelönta och lättanvända produkter. Vi ger kraftfullt skydd
i realtid så att användare kan njuta av sina uppkopplade liv både på
datorer och smarttelefoner.
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