
Zaščita za podjetja
“vse v enem”

 za vaše podjetje

FOR BUSINESSPROTECTION SERVICE 

IT varnost je nujna
 IT varnost je osnova vsakega podjetja. Posledice napada zlonamernih programov ali vdor v omrežje je lahko uničujoče.

Tudi ena sama okužba z zlonamerno programsko opremo lahko zaustavi delovanje vašega podjetja. Brez dodatne zaščite z namensko 
antivirusno programsko opremo se lahko zlonamerni program razširi po vašem omrežju.

Poslovni subjekti so zelo mamljive tarče spletnih zločincev. Večina žrtev nasede oportunisitčnim izkoriščanjem varnostnih lukenj. Luknje 
pa so glavni izziv pri zagotavljanju celovite zaščite kljub omejenemu osebju in financam za informacijske in računalniške storitve.

Celovita zaščita
 F-Secure Protection Service for Business (PSB) ponuja celovito zaščito za celotno IT strukturo: namizne in prenosne računalnike, mobilne 

naprave, kot tudi za poštne in spletne strežnike.

PSB je varnostna storitev “na ključ” za raznolika omrežja. Ponuja najboljšo zaščito na trgu, ki je združena z naprednimi funkcijami kot je 
denimo Software Updater, ter zagotavlja zaščito, ob kateri ste lahko brez skrbi za vaše podjetje.

PSB zagotavlja zaščito v realnem času proti virusom, spyware-u, neželeni pošti, poskusom vdora ter spletnim napadom. F-Secure se 
prilagodi vašim zahtevam - na voljo je mesečno in letno plačevanje licenc.



Zaščita za ključne poslovne operacije
PSB ponuja eno rešitev, ki pokrije vse vaše varnostne potrebe. Z uporabo paketa PSB imate vedno 
posodobljeno in najboljšo zaščito. Rešitev samodejno prenaša varnostne baze podatkov, 
posodobitve ter nove verzije programske opreme.

PSB je ključen del varnostnega pravilnika podjetja ter pomembno orodje za zaščito ključnih 
poslovnih operacij. Ponuja nižje stroške implementacije, visoko kvaliteto zaznavanja virusov ter 
enostaven središčni nadzor.

Protection Service for Business s pomočjo trdn zasnove in enostavnega klienta deluje tako kot 
mora: ščiti vas pred grožnjami in ne vpliva na delovanje računalnika.

79%
žrtev je

tarča
priložnosti. 

Software Updater vas ščiti pred
znanimi grožnjami
Vzdrževanje nameščene programske opreme je ključen del računalniške in poslovne varnosti. 
60% od deset najbolj pogostih zlonamernih programov bi se lahko izognili, če bi pravočasno 
posodobili nameščeno programsko opremo.

PSB Workstation Security for Windows vključuje komponentno Software Updater, ki pregleda 
računalnik in preveri ali so nameščene vse posodobitve za nameščene programe. Tako skrbi, da 
so operacijski sistem ter vse nameščene aplikacije vedno zaščitene z najnovejšimi popravki.

60%
od top 10 zlonamernih

programov
bi se lahko izognili. 

 za nadzor nad varnostjoDva načina

PSB je na voljo tudi v obliki varnosti kot storitev. To pomeni, da vam ni potrebno skrbeti za varnost ter lahko prepustite skrb certificiranim 
strokovnjakom vašega ponudnika F-Secure, da skrbijo za vašo varnost. Tako se lahko osredotočite na delovanje vašega podjetja.

Spletni portal
za nadzor

F-Secure storitve
ter posodobitve

Mobilne naprave Računalniki Podatkovni in poštni
strežniki

OMREŽJE PODRUŽNICE

Lokalni računalniki

Spletni portal za nadzor

Podatkovni in poštni
strežniki

LOKALNO OMREŽJE

Varnost kot storitev za dodano vrednost

Če imate na voljo vire, s katerimi lahko skrbite za svojo varnost, lahko izberete PSB kot samopostrežno storitev. Na voljo vam je večkrat 
nagrajena zaščita ter močno orodje za nadzor v enem samem paketu.

Upravljajte svojo varnost
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