
Proteção sob medida 
para sua empresa –  
a todo instante

Proteção em 
qualquer dispositivo
• Estações de trabalho Windows e Mac
• Servidores de arquivos Windows
• Smartphones e tablets iOS e Android
• Proteja a comunicação e colaboração

no Microsoft Office 365

Agora, apresentando o EDR*

Liberte-se da sobrecarga 
local
• Solução hospedada
• Gerenciado via navegador da Web
• Sempre disponível no

cloud.kaspersky.com

Aproveite os benefícios da 
nuvem
• Tempo até a proteção acelerada
• Sem investimento de capital
• Chega de 'aplicar patches às sextas'
• Reimplemente seus recursos
• Pague conforme você expande
• Terceirização amigável

Saiba mais em cloud.kaspersky.com

* A Detecção e Resposta de Endpoints está disponível no modo Preview para o ano de 
2021, totalmente sem custo para usuários do Endpoint Security Cloud Plus.

https://cloud.kaspersky.com/


Nossa abordagem na nuvem permite aos usuários trabalharem protegidos em 
qualquer dispositivo, colaborando online com segurança, no trabalho ou em 
casa, em escritórios remotos e em trânsito. E nosso console baseado em nuvem 
significa que sua segurança pode ser gerenciada de qualquer lugar, a qualquer 
momento. 

O Kaspersky Endpoint Security Cloud promove a adoção segura de nuvem, com 
o Shadow IT Discovery e proteção para o MS Office 365. Começar a usar é fácil,
sem a necessidade de configurar um servidor ou políticas de segurança. Os
usuários estão protegidos a partir do momento em que eles ficam online. Além
de ser mais seguro, você descobrirá que com o Kaspersky Endpoint Security
Cloud você realmente gasta menos tempo gerenciando a segurança de TI.
Assim, você pode se manter focado em tarefas de negócios de alta prioridade.

Uma única solução de segurança para todas 
as suas necessidades de segurança de TI
Tudo que você precisa para proteger desktops e servidores de arquivos Windows, 
dispositivos Mac OS, celulares iOS e Android e até mesmo Microsoft Office 365. 
É fácil se inscrever e criar uma conta do Kaspersky Endpoint Security Cloud e 
implementar agentes de endpoint remotamente, dando um fim à dependência 
de fornecedores de hardware e software. Aproveite a proteção imediata com 
políticas predefinidas desenvolvidas por nossos especialistas em segurança, 
bem como da prevenção automática de ameaças e da reversão de atividades 
maliciosas, para uma resposta descomplicada e uma economia de tempo global.

Endpoint Detection and Response 
Preview 2021
Não perca a chance de obter acesso à ferramenta de cibersegurança de nível 
Corporativo, como Endpoint Detection and Response, disponível de maneira 
simples e sem custo adicional. Tudo o que você precisa fazer é avaliar a licença 
Kaspersky Endpoint Security PLUS. Nossa abordagem EDR proporciona 
visibilidade sobre incidentes, ferramentas de investigação simplificadas e uma 
resposta descomplicada para detectar ameaças, revelar a extensão do incidente 
e suas origens, bem como ajudar no combate em tempo hábil. A experiência de 
usuário fácil e sem esforço permite às equipes de TI executar análises de causa 
raiz com informações de kill-chain, formatadas e detalhadas para cada objeto 
detectado.

Proteção de qualquer lugar
Independentemente de onde seu escritório físico está localizado ou de onde 
seus usuários possam estar enquanto trabalhando, mantenha tudo protegido, 
graças a um console baseado em nuvem. Proteja unidades geograficamente 

Segurança móvel e 
gerenciamento para dois 
dispositivos em cada licença de 
usuário

• A proteção antivírus defende contra
ameaças, vírus e outros agentes 
maliciosas em tempo real.

• A proteção da Web bloqueia o 
acesso a sites maliciosos e monitora 
o acesso a sites.

• A proteção de senhas protege o 
acesso a dispositivos por meio de 
uma senha de desbloqueio de tela, 
compatível com Face ID e Touch ID.

• Os controles de aplicativos 
e recursos restringem o uso 
inadequado de aplicativos e recursos 
de dispositivos móveis definidos pela 
política corporativa.

• O recurso antirroubo permite
localizar, bloquear ou disparar 
remotamente um alarme e até apagar 
dados de um dispositivo perdido ou 
roubado.

• Recursos ricos para dispositivos 
supervisionados dão às empresas 
maior controle sobre seus 
dispositivos iOS.

O Kaspersky Endpoint Security Cloud oferece para sua organização uma solução única 
para todas as suas necessidades de segurança de TI. Você pode garantir que sua empresa 
esteja funcionando perfeitamente enquanto a Kaspersky bloqueia ransomware, malware 
sem arquivos, ataques de dia zero e outras ameaças emergentes.

Sign up at
cloud.kaspersky.com

Add devices
to protect

Manage weekly for
15 mins (approx.)

Inscreva-se em
cloud.kaspersky.com

Adicione dispositivos 
à proteção

Gerencie semanalmente  
com apenas 15 min (aprox.)

https://cloud.kaspersky.com/


1 Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus inclui o Kaspersky Security for Microsoft Office 365

Cloud Discovery

Reduza o número de serviços de TI 
em nuvem fora do controle na rede 
corporativa, como:

• Compartilhamento de arquivos
• E-mail da Web
• Redes sociais
• Serviços de mensagens
• E muito mais

separadas, funcionários em home-office ou em campo, seja nas suas mesas de 
trabalho ou em trânsito, não importa os dispositivos usados. Ative a criptografia 
remota para garantir que seus dados corporativos estejam seguros, mesmo 
se um dispositivo for perdido ou roubado. Um rico conjunto de recursos de 
gerenciamento de dispositivos garante que os dispositivos móveis longe do 
campo de visão estejam perto da proteção, sob seu controle.

Assuma o controle da nuvem
Você sabe que seus usuários estarão no 'Shadow IT' no trabalho com extrema 
velocidade, usando chats de serviços de mensagem instantânea, compartilhando 
arquivos com unidades em nuvem pessoais, enviando e-mails de contas pessoais 
e perdendo tempo em redes sociais. Identifique seu Shadow IT e mantenha 
o controle da infraestrutura, restrinja serviços de nuvem não sancionados ou
usuários específicos em sua rede e evite violações de dados. Ative a colaboração
e comunicação seguras no Microsoft Office 365 - a proteção para todos os seus
principais aplicativos já está incluída1 no Kaspersky Endpoint Security Cloud.

Detecte e controle o Shadow IT

Interface da web sob medida para administradores de TI sem tempo a perder



Notícias sobre ciberameaças: securelist.lat
Notícias sobre segurança de TI: business.kaspersky.com
Segurança de TI para PMEs: kaspersky.com.br/business
Segurança de TI para Grandes Empresas:  
kaspersky.com.br/enterprise
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Kaspersky 
Endpoint 

Security Cloud 

Kaspersky 
Endpoint Security 

Cloud Plus

CONJUNTO DE RECURSOS DE SEGURANÇA

Proteção contra 
ameaças em arquivos, 
e-mails e na web

Firewall

Bloqueador de Ataques 
de Rede

Prevenção contra 
ransomware e exploits

Verificação de 
vulnerabilidades

Proteção para 
dispositivos móveis 

Cloud Discovery

CONJUNTO DE RECURSOS DE GERENCIABILIDADE

Bloqueio de nuvem

Proteção para o 
Microsoft Office 365

Endpoint Detection 
and Response

Controle da Web

Controle de dispositivos

Gerenciamento da 
criptografia

Gerenciamento de 
patches

Dois níveis de 
preços para você 
escolher de acordo 
com as suas 
necessidades

Obtenha uma avaliação GRÁTIS de 30 dias  
cloud.kaspersky.com
Se você decidir manter a Kaspersky Endpoint Security 
Cloud, basta pagar pela licença e tem tudo o que precisa, 
não há necessidade de reimplementar o software endpoint.

Preview para 2021
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