Alt-i-ett-dekning for
bedriften din
PROTECTION SERVICE FOR BUSINESS

IT-sikkerhet er helt nødvendig
IT-sikkerhet er fundamentalt viktig for alle bedrifter. Konsekvensene av et angrep fra skadeprogrammer kan være ødeleggende.
Selv én enkelt skadeprograminfeksjon kan stanse forretningsoperasjoner. Uten ekstra
lag med beskyttelse fra en dedikert antivirusløsning kan skadeprogrammer infisere hele
bedriftsnettverket.
Forretningsenheter er svært lukrative mål for cyberkriminelle. De fleste blir ofre for opportunistisk utnyttelse av sikkerhetssårbarheter. Disse sårbarhetene oppstår på grunn av
utfordringen med å sikre omfattende sikkerhet med begrenset IT-personell og begrensede
ressurser.

Komplett beskyttelse for
bedriften din
F-Secure Protection Service for Business (PSB) gir en komplett og omfattende beskyttelse
av hele IT-miljøet: Stasjonære og bærbare PCer, mobile enheter og e-post- og filservere.
Protection Service er en hosted, omfattende og “nøkkelferdig” beskyttelsespakke for
miljøer med flere enheter. Den tilbyr den beste sikkerheten i markedet sammen med avanserte, verdiøkende funksjoner som Software Updater, og sørger for en trygg og moderne
beskyttelse for bedriften.
PSB gir sanntidsbeskyttelse mot virus, spionprogrammer, søppelpost, inntrengningsforsøk
og Internett-baserte angrep. F-Secures lisensieringspolicy er den mest fleksible i markedet
– du kan velge mellom månedlig eller årlig fakturering for tjenesten.

Sikkerhet for driftskritiske
operasjoner
PSB gir deg én løsning som dekker alle sikkerhetsbehovene dine. Som PSB-kunde bruker du
alltid den nyeste og beste beskyttelsen. Løsningen oppdaterer automatisk sikkerhetssignaturer, rettelser og nye versjoner av programmer.
For deg som kunde er PSB en svært viktig del av bedriftens sikkerhetspolicy og et viktig
verktøy for beskyttelse av driftskritiske operasjoner. Det gir lavere implementeringskostnader, virusdeteksjon av høy kvalitet og enkel sentraladministrasjon.

79%

av ofre er
tilfeldige mål.

Et robust fundament og en lett klient betyr at Protection Service for Business gjør nøyaktig
det det skal: Det beskytter deg mot trusler og påvirker ikke ytelsen eller brukeropplevelsen.

1. Basert på F-Secure H1 2013 Threat report

Software Updater beskytter deg
mot kjente trusler
Å holde programvare oppdatert er en kritisk komponent i datamaskin- og bedriftssikkerheten. 60 %[1] av de 10 største skadeprogrammene kunne vært unngått med oppdatert
programvare.
PSB Workstation Security for Windows inkluderer Software Updater, som skanner datamaskinene for manglende programvareoppdateringer. Det sørger for at operativsystemet og
programmer fra tredjepart er oppdatert og uten kjente sårbarheter.

60%

av de ti vanligste
skadeprogrammene
kunne vært unngått

To måter å håndtere sikkerhet på
Sikkerhet som en tjeneste gir flere fordeler
PSB er også tilgjengelig i en sikkerhet-som-en-tjeneste-modell. Det betyr at du kan slutte
å bekymre deg for IT-sikkerhet og la din lokale F-Secure-sertifiserte løsningsleverandør ta
seg av sikkerhetsproblemer. Du kan konsentere deg om å drive bedriften.

Administrer din egen sikkerhet
Hvis du har interne ressurser som kan administrere IT-sikkerhet, kan du velge å kjøre PSB
som en selvbetjent tjeneste. Du får prisvinnende sikkerhet og kraftige administrasjonsverktøy i én pakke.

Protection Service for Business
La eksperter ta hånd om IT-sikkerheten for deg. Vi sørger for at e-posten fungerer, at data forblir
trygge, og at datamaskiner og mobile enheter alltid er oppdatert og beskyttet - slik at du kan
konsentrere deg om selve virksomheten.
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F-Secure Corporation
Innovasjon, pålitelighet og rask respons har gjort F-Secure til en av
verdens ledende leverandører av IT-sikkerhet siden etableringen i
1988. I dag brukes F-Secures prisvinnende og brukervennlige produkter i millioner av hjem og bedrifter over hele verden. Vi leverer kraftig
sanntidsbeskyttelse slik at datamaskiner og smarttelefoner trygt kan
leve tilkoblet.
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