Kattava tietoturva
kerralla
PROTECTION SERVICE FOR BUSINESS

Tietoturvan on oltava kunnossa
Haittaohjelmahyökkäyksen tai tietoturvan vaarantumisen seuraukset voivat olla vakavia ja
aiheuttaa merkittäviä kustannuksia. Siksi yritysten tietoturvasta tulee huolehtia parhaalla
mahdollisella tavalla.
Yksikin haittaohjelmatartunta voi pysäyttää koko yrityksen toiminnan saastuttamalla yrityksen verkon.
Yritykset ovat erittäin tuottavia kohteita kyberrikollisille. Useimmiten haittaohjelman pääsy
yhdysverkkoon johtuu ohjelmistohaavoittuvuuksista ja tietoturvaohjelmiston puutteellisesta löytökyvystä.

Täysi suojaus yritykselle
F-Secure Protection Service for Business (PSB) suojaa kattavasti koko IT-ympäristön: pöytäkoneet, kannettavat tietokoneet, mobiililaitteet sekä sähköposti- ja tiedostopalvelimet.
Protection Service on keskitetysti pilvessä hallittava ja helppokäyttöinen tietoturvaratkaisu
kaikkiin ympäristöihin. Ratkaisu sisältää markkinoiden parhaan suojauksen ja arvokkaita
ominaisuuksia, kuten ohjelmistoja automaattisesti päivittävän Software Updaterin. PSB
huolehtii yrityksen tietoturvasta alan uusimmilla ratkaisuilla.
PSB suojaa reaaliaikaisesti viruksilta, vakoiluohjelmilta, roskapostilta, tietomurtoyrityksiltä ja
verkkohyökkäyksiltä. F-Securella on alan joustavimmat lisensointimallit: voitte valita palvelulle joko kuukausi- tai vuosilaskutuksen.

Yrityksen tärkeimmät toiminnot
suojaan
PSB ratkaisee kerralla kaikki tietoturvahaasteet. PSB-asiakkaana teillä on aina käytössänne
uusin ja paras suojaus. Ratkaisu päivittää automaattisesti virustunnisteet ja tietoturvaohjelmiston versiopäivitykset.
Käyttökustannuksiltaan edullisen PSB-ratkaisun virusten löytökyky on huippuluokkaa ja
hallinnointi tapahtuu keskitetysti.

79%

saastumisista
johtuu heikosta
tietoturvasta.

Vankka perusta ja kevyt ohjelmisto takaavat, että Protection Service for Business toimii
juuri niin kuin pitääkin. Se huolehtii tietoturvasta, mutta ei häiritse suorituskykyä tai käyttäjäkokemusta.

1. F-Secure H1 2013 Threat report

Software Updater paikkaa tunnetut
tietoturva-aukot
Ohjelmistopäivityksistä huolehtiminen on tärkeä osa tietoturvan ylläpitoa ja tietohallintoa.
60 % haittaohjelmatartunnoista olisi voitu välttää ajantasaisilla ohjelmistoilla[1].
PSB Workstation Security for Windows sisältää Software Updater -ominaisuuden, joka tarkistaa ohjelmistojen päivitystilanteen. Se pitää käyttöjärjestelmän ja kolmansien osapuolten
sovellukset ajan tasalla ja huolehtii korjauspäivityksistä.
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Kaksi tietoturvan toteuttamistapaa
Tietoturva palveluna tuo lisäetuja
PSB on saatavilla palveluna. Silloin yrityksen tietoturvasta huolehtii paikallinen F-Securen
valtuutettu kumppani, ja te voitte keskittyä omaan ydinliiketoimintaanne.

Yritys hallinnoi tietoturvaa itse
Jos yrityksellänne on riittävät resurssit tietoturvan hallintaan, PSB:n voi toteuttaa myös
itsepalveluna. Saatte palkitun tietoturvan ja tehokkaat hallintatyökalut samassa paketissa.

Protection Service for Business
Anna ammattilaisten huolehtia yrityksesi tietoturvasta. Me pidämme huolta siitä, että sähköposti
kulkee, tiedot ovat turvassa ja tietokoneet ja mobiililaitteet ovat suojattuina.
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F-Secure Oyj
Innovaatio, luotettavuus ja reagointinopeus ovat tehneet vuonna 1988
perustetusta F-Securesta yhden maailman johtavista tietoturvayhtiöistä.
F-Securen palkittuihin ja helppokäyttöisiin tuotteisiin luotetaan miljoonissa kodeissa ja yrityksissä ympäri maailmaa. Suojaamme tietokoneet ja
älypuhelimet tehokkaasti ja reaaliaikaisesti.
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