
 

Kaspersky Small Office Security: Velká ochrana pro malé podniky 

 

Kaspersky Small Office Security: Velká ochrana pro 

malé podniky 

12. srpna 2015 
 

Řešení Kaspersky Small Office Security společnosti Kaspersky Lab získalo 

v nejnovějších bezpečnostních testech nejvyšší možné hodnocení. Tři prestižní 

nezávislé laboratoře Dennis Technology Labs, AV-Test a Virus Bulletin potvrdily, že jde 

o jeden z nejspolehlivějších produktů v sektoru.  

 

V nedávném testu Dennis Technology Labs dosáhlo řešení Kaspersky Small Office 

Security maximálního možného skóre a byl mu udělen certifikát AAA. Hodnocení 

je složeno ze dvou částí – hodnocení ochrany a legitimního softwaru.  První z nich je 

založeno na zjišťování způsobu, jakým řešení zvládá hrozby (neutralizuje je, zmírňuje 

následky infekce, nebo jí úplně zamezuje). Druhá část závisí na tom, které neškodné 

objekty jsou identifikovány jako hrozby: pokud řešení blokuje populární program, je 

penále vyšší, než když zablokuje zřídka používanou legitimní aplikaci. Kaspersky Small 

Office Security neprodukovalo žádné falešné poplachy, blokovalo však všechny pokusy 

o infikování. Ve výsledku to bylo jediné řešení, které dosáhlo nejvyššího hodnocení 

1016 Total Accuracy Rating bodů.  

 

Podle zprávy od institutu AV-Test, která vyšla poslední červencový týden, obdrželo 

Kaspersky Small Office Security certifikát Approved Corporate Endopoint Protection 

a bylo jedním ze dvou produktů, které dosáhly na skóre 18 bodů z 18. Metodika 

testování, kterou v AV-Test použili, hodnotí bezpečnostní produkty podle třech kritérií: 

použitelnosti, výkonu a ochrany. Při testování prováděném AV-Testem znamená 

použitelnost nepřítomnost falešných poplachů. Vzhledem k tomu, že Kaspersky Small 

Office Security žádný nevyprodukoval, dostal šest bodů z šesti. Stejného skóre dosáhl 

produkt v hodnocení ochrany. Ta byla testována za použití zero-day hrozeb 

a rozšířeného malwaru, který se objevil v posledních čtyřech týdnech. Řešení Kaspersky 

Lab také dosáhlo maximálního možného skóre v kategorii výkonu – jeho spuštění 

nemělo významný vliv na výkon systému.  

 

Další ocenění, které řešení Kaspersky Small Office Security obdrželo na konci 

července, bylo VB100 – April certifikát, který byl udělen ve Virus Bulletinu, 

srovnávajícím bezpečnostní produkty. Během letošního dubnového testování 

Kaspersky Small Office Security úspěšně detekovalo 100 % moderních hrozeb 

v on-demand i on-access testech. Řešení neprodukovalo žádné falešné poplachy 

a dosáhlo nejvyššího hodnocení „solid“ za stabilitu, což znamená, že při testování 

nebyly zjištěny žádné problémy.  

 

Kromě toho zveřejnila AV-Comparatives na začátku července samostatný přehled 

Kaspersky Small Office Security, který obsahuje podrobnou analýzu funkcí zahrnutých 

v nejnovější verzi řešení. Vyzdvihuje se v něm pohodlí a snadná správa produktu pomocí 

cloudové konzole.  

 

Kaspersky Small Office Security je řešení určené k ochraně IT infrastruktury malých 

podniků. Komponenty tohoto řešení mohou ochránit zařízení s Windows (jak servery, 

tak pracovní stanice), stejně jako s OS X a s Androidem. Konzole na bázi cloudu může 

http://www.dennistechnologylabs.com/reports/s/a-m/2015/DTL_2015_Q2_SMB.1.0.1.pdf
https://www.av-test.org/en/antivirus/business-windows-client/windows-8/june-2015/kaspersky-lab-small-office-security-4-152461/
https://www.virusbtn.com/virusbulletin/archive/2015/04/vb201504-comparative
http://www.av-comparatives.org/wp-content/uploads/2015/07/sp_cor_kaspersky_KSOS_4_201507_en.pdf
http://www.av-comparatives.org/wp-content/uploads/2015/07/sp_cor_kaspersky_KSOS_4_201507_en.pdf
http://www.kaspersky.com/business-security/small-office-security
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být použita k ochraně celé IT infrastruktury z jakéhokoliv místa. Řešení je navrženo tak, 

aby i IT laikové mohli efektivně kontrolovat bezpečnostní systém společnosti.  

 

O společnosti Kaspersky Lab 
Kaspersky Lab je jednou z nejrychleji rostoucích společností kybernetické bezpečnosti a největší, která je soukromě vlastněná.  

Společnost se řadí mezi čtyři největší prodejce IT bezpečnostních řešení pro uživatele koncových zařízení (IDC, 2014). Od roku 

1997 je Kaspersky Lab inovátorem v oblasti kybernetické bezpečnosti a poskytuje efektivní digitální bezpečnostní řešení a znalosti 

velkým podnikům, malým a středním firmám i domácím uživatelům. Kaspersky Lab je mezinárodní společností působící v bezmála 

200 zemích a oblastech po celém světě, která chrání více než 400 milionů uživatelů. Více se dozvíte na www.kaspersky.cz. 
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