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I dag bruker kundene dine flere enheter og er tilkoblet flere steder
enn noen gang. Det er ikke bare praktisk å kunne velge hvor, når
og hvordan vi vil arbeide – det er også veldig produktivt.
Utfordringen ligger i at flere enheter og mer programvare også gjør
oss mer sårbare. Angrep blir stadig mer avanserte, og antall angrep
dobles hvert år, noe som kan gjøre det vanskelig for kundene dine
å beskytte seg. Dersom nettverket ikke er godt nok, medfører det
også utfordringer, inkludert redusert synlighet.
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Likevel er ikke sikkerhet en del av kundenes kjernevirksomhet.
De har andre oppgaver, begrenset tid og begrensede ressurser.
For kundene dine er administrasjon og beskyttelse en stor
utfordring.
Men for deg er det en fantastisk forretningsmulighet.
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LEDENDE
KLIENTBESKYTTELSE
Protection Service for Business er en av verdens beste sikkerhetsløsninger for flerklienter.
Dette er den eneste løsningen på markedet som gir sentralisert
administrert sikkerhet til datamaskiner, mobile enheter og servere
med integrert patching.
Uavhengige sikkerhetseksperter har bevist at vi leverer overlegen og
mer konsekvent beskyttelse enn konkurrentene våre. Banebrytende
teknologi som DeepGuard og F-Secure Security Could gir betydelige
fordeler, som heuristisk analyse og bruk av sanntidsinformasjon.
Ved å inkludere det i porteføljen din, kan du tilby dine kunder
prisgunstig og verdensledende sikkerhet. Med den brede
dekningen, skalerbarheten og fleksible faktura- og lisensløsninger
kan du oppfylle dine kunders behov – uansett størrelse.
*AV-TEST: BEST PROTECTION 2011–2014
*AV-COMPARATIVES: TOP RATED 2010–2014

PROTECTION SERVICE
FOR BUSINESS
ADMINISTRASJONSPORTAL

SERVERE

Sentralisert administrasjonsportal for
utrulling, administrasjon og overvåking.

Omfattende serverbeskyttelse for
Windows, Linux og Citrix.

• Integrert administrasjon av mobile enheter
• Automatisk administrasjon av patcher
• Du slipper å kjøpe eller vedlikeholde
maskinvare

• Ytterligere komponenter for SharePoint
og Exchange
• Avansert oppførsels- og heuristisk analyse
• Helintegrert administrasjon av patcher

MOBILE ENHETER

DATAMASKINER

Nestegenerasjons mobil sikkerhet for iOSog Android-enheter.

Prisvinnende sikkerhet for OS X og Windows.

• Personlig VPN (Wi-Fi-sikkerhet)
• Proaktiv app- og nettbeskyttelse
• Integrert tyveribeskyttelse

• Fire ganger vinner av: AV-TEST Best
Protection
• Avansert oppførsels- og heuristisk analyse
• Helintegrert administrasjon av patcher

VOKS MED
TJENESTER MED
HØYE MARGINER
Med Protection Service for Business kan våre partnere vokse ved
hjelp av sikkerhetstjenester og produkter med høye marginer.
Ikke bare kan du doble salget ved å inkludere ubeskyttede
smartenheter – du kan også tilby nye tjenester, som administrasjon
av patching. Dette kommer i tillegg til tradisjonell sikkerhet, som
også har høye marginer.
Ved å bruke våre løsninger, får du mange angrepsvinkler for
å oppfylle dine kunders sikkerhetsbehov. Når du først har fått
innpass, kan du bruke mer- og kryssalgmulighetene til å øke
omsetningen ytterligere.
Vi vil også sette våre partnere i kontakt med potensielle kunder.

FÅ EN
BÆREKRAFTIG
VIRKSOMHET
Protection Service for Business har høy kundetilfredshet, noe som
gjør løsningen til en en god måte å bytte bærekraftig virksomhet på.
Kundetilfredsheten blant våre sluttbrukere (NPS 41 %) er mye høyere
enn bransjestandarden.
Ved å tilby mer enn bare grunnleggende sikkerhetsbehov kan du
øke verdien og bli en viktig del av kundens sikkerhetsstrategi. Du
vil også få en større del av sikkerhetsbudsjettet til kundene dine,
slik at du tjener mer på hver enkelt kunde.
Vårt salgsteam og vår fornyelsesprosess, som er i toppklasse, gjør
at vi kan hjelpe deg ved fornyelser. Du beholder enda flere kunder
– uten at du trenger å anstrenge deg!

ØK LØNNSOMHETEN

Våre løsninger er utformet for å kunne tilby prisgunstig og fleksibel
beskyttelse med lite vedlikehold. Det gjør at du får god lønnsomhet
ved hvert eneste salg.
1

Med månedlig lisens kan du fakturere etter månedlig bruk.
Årlig lisens er også et alternativ.

2

En felles løsning dekker alt, så du slipper å vedlikeholde flere
sikkerhetsprodukter eller ekstra maskinvare.

3

Når du kan administrere sikkerhetsbehovene til alle kundene
dine fra samme portal, sparer du både tid og energi.

4

Med automatisert sikkerhetspatching av tredjepart,
klientoppdatering og sanntidsinformasjon om trusler kan du
bruke mindre tid på sikkerhetsvedlikehold.

NPS 68%
Fantastisk
partnertilfredshet

Du får støtte fra vårt lokale team, på ditt eget språk, noe som gjør
det raskt og enkelt å samarbeide med oss. Det gjenspeiles også i
vår fantastiske partnertilfredshet (NPS 68 %).

Dette er F-Secure
F-Secure er en europeisk pionér innen cybersikkerhet og databeskyttelse.
Vi har hjulpet bedrifter med å løse sikkerhetsproblemer i over 25 år.
Våre prisvinnende løsninger strekker seg langt forbi forebygging av ondsinnet
programvare. Vi tilbyr moderne klientsikkerhet, sikkerhetsadministrasjon og
løsninger for nettverkssikkerhet. Løsningene våre utvikles i tett samarbeid
med bransjepartnere og internasjonale sikkerhetsledere, og vi får globale
utmerkelser fra ledende, uavhengige eksperter.
Sammen med våre 200 operatører og tusenvis av IT-partnere kan vi betjene
mange millioner privat- og bedriftskunder over hele verden.

SLÅ PÅ FRIHETEN

www.f-secure.com/PSB

