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We maken gebruik van meer apparaten en verbindingen dan 

ooit tevoren. De mogelijkheid om zelf te kiezen wanneer, waar 

en hoe we werken maakt ons leven er een stuk makkelijker op 

en vergroot bovendien onze productiviteit.

Meer apparaten en applicaties betekent helaas ook meer 

aanvalspunten en kwetsbaarheden. Cyberaanvallen krijgen daarnaast 

een steeds geavanceerder karakter en verdubbelen jaarlijks in aantal. 

Dit maakt het steeds moeilijker om de beveiliging op orde te krijgen. 

Door de minder duidelijk afgebakende netwerkomvang raakt u al 

snel het overzicht kwijt, met alle gevolgen van dien.

De beveiliging vertegenwoordigt uiteraard slechts een klein deel 

van uw takenpakket. U hebt te maken met andere dringende 

problemen, tijdsbeperkingen en een tekort aan personeel. Het 

beheren en beveiligen van uw bedrijfsinfrastructuur wordt daarmee 

een hele opgave.

F-Secure biedt uitkomst. Wij bieden simpele en effectieve 
oplossingen voor al uw beveiligingsbehoeften.
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ÉÉN PORTAL

ÉÉN OPLOSSING  

Protection Service for Business is een 

bekroonde* beveiligingsoplossing die het een 

stuk eenvoudiger maakt om te voldoen aan de 

hoge beveiligingseisen van snel veranderende 

zakelijke omgevingen.

Via een centrale portal kunt u de installatie, het 

beheer en de bewaking regelen voor alle endpoints, 

van PC’s tot mobiele apparaten en servers.

Protection Service for Business biedt geïntegreerde 

functionaliteit voor apparaatbeheer en patching. 

De oplossing biedt centraal beheer van alle 

mobiele apparaten en werkt applicaties bij 

met de laatste patches. Protection Service for 

Business maakt hiervoor gebruik van dezelfde 

kerntechnologieën die we aan klanten in de 

militaire en telecomsector leveren.

U kunt Protection Service for Business qua 

schaalomvang optimaal aanpassen aan uw 

bedrijfsvoering, of u nu een klein bedrijf bent 

of een multinational. Dit resulteert in een 

eenvoudige als efficiënte beveiliging , zodat u 

zich kunt concentreren op de zaken die voor u 

het meest betekenen.

*AV-TEST: BEST PROTECTION 2011-2014 
*AV-COMPARATIVES: TOP RATED 2010-2014



• Viervoudig winnaar van de AV-TEST Best 
Protection Award

• Geavanceerde heuristieke en gedragsanalyse
• Volledig geïntegreerd patchbeheer

• Draadloze beveiliging (VPN)
• Proactieve bescherming van apps en 

internetapplicaties
• Beheer van alle mobiele apparatuur, inclusief 

diefstalpreventietechnologie

Bekroonde beveiliging voor Apple- en 
Windows-systemen.

Geavanceerde mobiele beveiliging voor 
mobiele apparaten met iOS en Android.

BEVEILIGING VAN 
WORKSTATIONS

FREEDOME FOR BUSINESS

• Aanvullende bescherming voor SharePoint  
en Exchange

• Geavanceerde heuristieke en gedragsanalyse
• Volledig geïntegreerd patchbeheer

• Beheerde diefstalpreventieoplossing
• Bescherming van apps en internetapplicaties

• Speciale bescherming voor internetbankieren

Multi-platform 
serverbeveiliging.

Krachtige beveiliging voor  
Android-apparatuur.

SERVERBEVEILIGING

MOBIELE BEVEILIGING

PROTECTION
SERVICE FOR

BUSINESS 

Een centrale portal voor het 
installeren, beheren en bewaken 

van de beveiliging.

• Geïntegreerd beheer van alle mobiele 
apparatuur

• Automatisch patchbeheer
• Geen noodzaak om hardware aan te schaffen 

of te onderhouden

BEHEERPORTAL



INTEGRALE 
ZAKELIJKE BEVEILIGING

Maak werk van de beveiliging
• Bescherm alle endpoints, van PC’s tot mobiele apparaten en servers.

• Voorkom blootstelling aan malware en spam via e-mail en internet

• Bescherm uw organisatie binnen 60 seconden tegen nieuwe wereldwijde bedreigingen

• Pareer geavanceerde en zero day-aanvallen met DeepGuard

• Maak een einde aan kwetsbaarheden die het gevolg zijn van ontbrekende patches

• Breng meerdere beveiligingslagen op basis van elkaar aanvullende technologieën 

Beheer alles in een handomdraai
• Beheer de beveiliging van alle endpoints via een centrale portal

• Bewaak de beveiligingsstatus van uw complete ICT-omgeving, inclusief alle mobiele apparatuur

• Automatiseer de installatie van patches voor software en databases van externe leveranciers

• Definieer en distribueer beleidsregels voor personen of groepen en pas die toe

• Minimaliseer de impact op de systeemprestaties, zodat alles snel en efficiënt functioneert



ÉÉN PORTAL 
ÉÉN BEVEILIGINGSOPLOSSING

Een integrale oplossing
 

Maak een einde aan alle verschillende 

handelingen rond de beveiliging van uw bedrijf. 

Wij bieden bescherming voor al uw endpoints 

met een integrale oplossing en speciale 

tools die het beveiligingsaanbod compleet 

maken. Zo hoeft u niet langer losstaande 

producten aan te schaffen, te configureren 

en te onderhouden. Het enige dat u nodig 

hebt is onze in de praktijk bewezen oplossing.

Hou het simpel
 

Overstappen is een fluitje van een cent. U hoeft 

geen serverhardware te configureren. Dankzij 

de installatie op afstand en automatische 

verwijdering van oude antivirussoftware 

verloopt alles kinderlijk eenvoudig. Volgens 

AV-Comparatives is onze installatie op 

endpoints “niet gecompliceerder dan het 

installeren van iTunes”. 

Doe meer met minder
 

Profiteer van gebruiksgemak en efficiëntie. 

Met de centrale en intuïtieve beheerconsole 

kunt u alle taken snel en eenvoudig 

afhandelen, van de installatie tot de 

bewaking. De automatische patching van 

applicaties en databases bespaart u zeeën 

van tijd, zodat u zich kunt concentreren op 

de dingen die voor u het belangrijkst zijn.



EÉN KEER WINNEN IS MOGELIJK EEN KWESTIE VAN GELUK.  
TWEE KEER ACHTEREEN WINNEN IS EEN BETER TEKEN.  

 
 
 

VIER KEER OP EEN RIJ WINNEN WIJST ER ECHTER OP DAT 
WE DE ONBETWISTE LEIDER ZIJN IN ONZE CATEGORIE. 

MAAR U HOEFT ONS NIET OP ONZE 
BLAUWE OGEN TE GELOVEN

Vertrouw liever op het oordeel van de experts. De oplossingen van F-Secure worden tijdens onafhankelijke 

beveiligingstests telkens opnieuw bekroond met de hoogste onderscheidingen. Zoals de Best Protection 

Award van AV-TEST. We zijn al vier jaar op een rij als winnaar uit de bus gekomen. 

Protection Service for Business gaat verder waar 

traditionele anti-malwareproducten ophouden. 

De oplossing beschermt werknemers direct 

tegen aanvallen en blokkeert 80% van alle 

malware door het patchen van bekende 

kwetsbaarheden in systemen.

Protection Service for Business biedt 

bescherming tegen geavanceerde en zero day-

aanvallen op basis van uitgekiende heuristieke, 

reputatie- en gedragsanalyses. En als er ergens 

ter wereld nieuwe malware wordt gedetecteerd, 

zorgen wij ervoor dat u daar binnen 60 seconden 

tegen bent beschermd. Het zal dan ook geen 

verbazing wekken dat miljoenen klanten in 

alle delen van de wereld op onze oplossingen 

vertrouwen.



SWITCH ON FREEDOM

F-Secure ontwikkelt al meer dan 25 jaar oplossingen voor problemen rond de ICT-
beveiliging. We zijn een Europees pionier in cybersecurity en gegevensbescherming.

Onze bekroonde oplossingen gaan verder waar traditionele anti-malwareproducten 
ophouden. We bieden moderne oplossingen voor endpoint protection, 

beveiligingsbeheer en netwerkbeveiliging. Deze producten zijn de beste in hun 
soort. We ontwikkelen ze in nauwe samenwerking met partners en internationale 
beveiligingsautoriteiten. Niet voor niets worden onze oplossingen bekroond met 

internationale prijzen door vooraanstaande onafhankelijke experts.

Samen met ons netwerk van meer dan 200 operators en duizenden ICT-
dienstverleners zijn we in staat om miljoenen particuliere en zakelijke klanten in alle 

delen van de wereld te bedienen.

www.f-secure.com/PSB

Dit is F-Secure


