BullGuard voor bedrijven

Small Office Security

Online bescherming
voor kleine bedrijven
en hun medewerkers
die op afstand werken
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Of uw medewerkers op kantoor zijn, onderweg
zijn of thuiswerken, uw bedrijf en medewerkers
hebben betrouwbare bescherming nodig tegen de
toenemende cybercriminaliteit die gericht is op
kleine bedrijven.

Kleine bedrijven zijn erg
kwetsbaar voor cyberaanvallen.
En nu zoveel medewerkers op
afstand werken, is de bedreiging
voor uw bedrijf zeer reëel.

Meer dan ooit hebben kleine bedrijven
betrouwbare bescherming nodig
tegen online bedreigingen zoals
virussen, hackers en in toenemende
mate ransomware. Deze bescherming
dient eenvoudig te beheren te zijn en
gemakkelijk te installeren op toestellen
door medewerkers, waar ze ook zijn.

De beste online
bescherming voor
kleine bedrijven

Bescherm uw bedrijf
en uw medewerkers,
waar ze ook zijn

Small Office Security is specifiek
gemaakt voor kleine bedrijven. Zijn
bekroonde online bescherming is in
een paar seconden geïnstalleerd en
wordt beheerd en opgevolgd via een
eenvoudig te gebruiken Cloud portal.
Dus waar u of uw medewerkers ook
zijn, u kunt de online beveiliging van uw
bedrijf vanop elke locatie installeren,
opvolgen en controleren.

BullGuard Small Office Security biedt:
Online bescherming die specifiek op maat van kleine kantoren
gemaakt is
Flexibele licenties (jaarlijks of maandelijks) die tegemoetkomen aan
de behoeften van bedrijven
Beschermt pc’s, Macs en smartphones en tablets met Android
Eenvoudig te gebruiken, gecentraliseerd Cloud Admin Portal
Installatie in een paar minuten
Opdrachten, meldingen en probleemoplossing in realtime
Gedetailleerde rapportage over toestellen, taken en bedreigingen
Kleine software voetafdruk
Beheer uw eigen beveiliging of stel een IT-wederverkoper of MSP aan
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De cybersecurity van uw bedrijf
beheren kan niet eenvoudiger zijn
Het eenvoudig te gebruiken cloudgebaseerde portaal
is specifiek voor kleine kantoren ontworpen. Dus u
kunt alle aspecten van de online beveiliging van uw
bedrijf beheren zonder speciaal IT-personeel.

Installatie van de
applicatie
U hoeft enkel de medewerkers die u wilt
beschermen te e-mailen, zij klikken op de knop
‘Downloaden’ en installeren de applicatie op
hun toestellen.

Onmiddellijke
probleemoplossing

Netwerkbeveiligingsstatus
Het portaal biedt een helder, eenvoudig en onvertraagd overzicht van de veiligheid van al uw
toestellen, en stelt u op de hoogte van eventuele problemen.

Small Office Security is perfect
voor uw bedrijf, of u er nu voor
kiest om uw eigen beveiliging
intern te beheren, of kiest voor
een beheerde oplossing met
een IT-wederverkoper of een
Managed Service Provider.

Bediening op
afstand

Wij brengen u op de hoogte van
beveiligingsproblemen, we adviseren een
oplossing, u onderneemt actie en het
probleem is in enkele seconden van de baan.

U kunt uw netwerkapparaten op afstand scannen
en updaten, in quarantaine geplaatste bestanden
beheren, antidiefstalopdrachten sturen naar
mobiele apparaten, en aan uw abonnement
gekoppelde installaties in- en uitschakelen.

Topbescherming in een
gebruiksvriendelijk pakket

Alles dat uw bedrijf nodig heeft
om online veilig te blijven

Beveiliging die zo mobiel is als
uw personeel

BullGuard is de vertrouwde naam
in online beveiliging

BullGuards Small Office Security is perfect
voor kleine kantoren en combineert bekroonde
online bescherming met een gecentraliseerd
managementportaal dat zeer eenvoudig is om te
gebruiken – ongeacht uw niveau van IT-expertise.

Welke activiteiten u ook verricht en welke
apparaten u ook gebruikt – pc’s, Macs,
smartphones en tablets met Android – u en uw
personeel kunnen vrij werken en erop vertrouwen
dat alle aspecten van uw online activiteit
beveiligd zijn tegen nieuwe, opkomende en
toekomstige bedreigingen.

De mobiele beveiliging in Small Office Security
houdt in dat de mobiele toestellen van uw
personeel beschermd zijn wanneer ze zich
verplaatsen en op afstand werken. Het
beschermt smartphones en tablets met Android
en lokaliseert, vergrendelt of wist verloren of
gestolen toestellen.

BullGuard wint consistent onafhankelijke tests
voor malware vangstpercentages – BullGuard
is vaak de enige verkoper die een percentage
van 100% realiseert – en wint ook prijzen
voor gebruiksvriendelijkheid en binnenlandse
technische ondersteuning. U kunt erop rekenen
dat BullGuard uw bedrijf veilig houdt en u het leven
gemakkelijk maakt!

Omdat het geen gereduceerd product voor
bedrijven is, noch een herverpakt programma voor
consumenten, is het licht voor de systeembronnen
en het personeel van uw bedrijf. Het eist uw
aandacht niet op en belemmert uw activiteiten niet.
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Gemoedsrust voor
kleine bedrijven
Antivirusbeveiliging
		

Veilig browsen
		
		
		

Firewall
		

Contentfilters
		

Antidiefstal
		

Gebruikt diverse scan-engines die realtime en
aangevraagde scans combineren.
Zorgt ervoor dat uw online activiteit veilig is en
waarschuwt u als u een link aanklikt die cybercriminelen
gemaakt hebben om toegang te krijgen tot uw
computers of data.
Inbreukdetectie beschermt al uw eindpuntapparaten
tegen netwerkaanvallen.
Blokkeer en beheer websites die uw medewerkers
al dan niet mogen bezoeken.
Zoek, vergrendel en wis verloren of gestolen
mobiele apparaten.
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