
تحقيق أقصى استفادة ممكنة من منتجات 
Kaspersky

األمن اإللكتروني استثمارٌ كبير حالًيا 

حقق أقصى حد من العائدات عندما تتعامل مع الخبراء الذين يفهمون بالضبط كيف يمكنك تحسين 

استثماراتك لتلبية االحتياجات الفريدة لمؤسستك. 

قلل من المخاطر األمنية  	 
تأكد من استخدام منتجاتك من Kaspersky بشكل صحيح ومناسب يتوافق مع احتياجاتك من األمان، 

مهما كانت تلك االحتياجات معقدة أو صعبة.

زد من الدخل الذي تحققه استثماراتك 	 
احصل عىل أقصى قيمة من منتجات Kaspersky، مع ضمان كفاءة األداء بنسبة 100%، من اليوم األول. 

قلل من القيود عىل مواردك 	 
توجه إلينا للحصول عىل الخبرة المثبتة والدعم الفني عند الحاجة، وسيقلل ذلك الطلبات عىل فريقك 

الخاص بإدارة تكنولوجيا المعلومات الذي يتعرض لضغوط شديدة

استجب بسرعة للتهديدات األمنية الجديدة 	 
استعن بنا للحصول عىل حل سريع ألي مشكالت تنشأ، وللحصول عىل التوصيات عن كيفية توفير 

الحماية من التهديدات الجديدة الموجهة إىل مؤسستك وبنيتك التحتية

خدماتنا
نغطي دورة المنتج الكاملة، من التقييم إىل التنفيذ إىل الصيانة والتحسين. 

من خالل تزويدك بالمعرفة والمهارات المتخصصة والمحددة التي تحتاجها، يمكننا ضمان تحسين أداء 

الحل األمني   وتعزيز أمانك بأقل قدر من التعطيل لعملك.

التقييم

التدقيق وتحليل حالة االمتثال والصحة األمنية 

الحالية في مؤسستك، ومن ثم تقديم المشورة 

بشأن المشكالت وتقديم التوصيات. 

التطبيق

إدارة نشر األمان والتكوين وفًقا ألفضل 

الممارسات وبما يتماشى مع أهدافك األمنية.

الصيانة

دعم شامل ومتواصل، مع إمكانية الوصول الفوري 

إىل خبرائنا لحل سريع لمشكالت األمان الخاصة 

بك.

تحسين األداء

ضبط األمان وتعزيزه لتقديم األداء األمثل من 

استثمارك.

التقييم تحسين األداء

التطبيقالصيانة

التحقق من السالمة اإللكترونية  •
تقييم أساسيات األمن  •

التحقق من السالمة  •
تقييم االمتثال  •

تقوية األمن  •
•  مرونة المنتجات )التسامح مع الخطأ، 

التعافي من الكوارث، التوافر العالي(

 Kaspersky الدعم المتميز من  •
)اتفاقيات الصيانة(

التعامل مع موقف حرج )مهندس موقع(  •

تصميم الهندسة األمنية  •
التثبيت/الترقية  •

التطبيق المعقد )جاهز(  •
التكوين  •



يلتزم خبراء منتجاتنا بالتأكد من عملك وفًقا ألفضل الممارسات واإلعدادات المثىل، ومن تحقيقك أقصى 

 .Kaspersky استفادة من برنامج اإلدارة المركزية من

وإذا واجهت مشكلة، سنحشد الخبرة المناسبة لحلها بسرعة. 

عالقتنا تبدأ اآلن
مهما كانت البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لديك معقدة ومتنوعة 	 

مهما كانت متطلباتك األمنية متخصصة أو صارمة	 

سواء كنت تسعى للحصول عىل نصائح وتوصيات أو عىل خدمة متكاملة جاهزة	 

يمكننا تصميم وتقديم حل الخدمات االحترافية المناسب لك. 

 لذا، حقق أقصى استفادة من استثمارك في األمن اإللكتروني - بادر بالتواصل معنا عىل

services@kaspersky.com

me.kaspersky.com
 © AO Kaspersky Lab 2023. العالمات التجارية 

المسجلة وعالمات الخدمة مملوكة ألصحابها.

www.securelist.com :أخبار التهديدات اإللكترونية

business.kaspersky.com :أخبار أمن تكنولوجيا المعلومات

kaspersky.com/technowiki :Kaspersky تقنيات

أخبار أمن تكنولوجيا المعلومات للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم: 

kaspersky.com/business
 أخبار أمن تقنية المعلومات للمؤسسات الكبيرة: 

kaspersky.com/enterprise

لقد أُثِبتت كفاءتنا. نحن مستقلون. نحن واضحون. نلتزم 
ببناء عالم آمن حيث نستفيد من التكنولوجيا في تحسين 
حياتنا. لهذا السبب، نعمل عىل توفير األمان له لكي يتمتع 
كل فرد في كل مكان بالفرص الال نهائية التي يوفرها. ارتِق 

بمستوى األمن اإللكتروني لديك لمستقبل أكثر أمانًا.

 اعرف المزيد عبر موقعنا اإللكتروني:
kaspersky.com/transparency

http://services@kaspersky.com
http://www.kaspersky.com
http://www.securelist.com/?utm_content=profservices_datasheet
http://business.kaspersky.com/?utm_content=profservices_datasheet
https://www.kaspersky.com/enterprise-security/wiki-section/home?utm_content=profservices_datasheet
https://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security?utm_content=profservices_datasheet
https://www.kaspersky.com/enterprise-security?utm_content=profservices_datasheet
https://www.kaspersky.com/about/transparency?utm_content=profservices_datasheet

