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Worry-Free Business Security 
Services zorgt ervoor dat ik geen 
tijd verspil. Dat betekent dat ik meer 
geld voor de studio kan verdienen. 
Hoe minder tijd ik aan beveiliging 
besteed, hoe meer ik me met 
portretten kan bezighouden.

Andrew McCormick
Production Manager
Cynthia Pace Photography

”

”

Geniet van een gerust gemoed

Vorig jaar hebben cybercriminelen miljoenen dollars gestolen van de bankrekening 
van kleine en middelgrote ondernemingen.* De beveiliging van uw onderneming 
moet uw computers en de gegevens erop beschermen, of uw medewerkers nu 
verbinding maken op kantoor, thuis, of onderweg. Maar als beveiliging niet tot uw 
eigen deskundigheden behoort, waarom zou het uzelf dan moeilijk maken? U wilt 
een oplossing die speciaal voor de omvang van uw onderneming is ontworpen: een 
oplossing die zich zonder probleem laat installeren, moeiteloos is te configureren en 
u zorgeloze bescherming kan bieden. We noemen dat Trend Micro™ Worry-Free™ 
Business Security Services – u krijgt gemoedsrust zodat u zich kunt richten op wat 
u het beste kunt: uw klanten bedienen.

Kies een beveiliging die is bedoeld voor kleine en middelgrote 
ondernemingen

Worry-Free Business Security Services is ontworpen om klanten bescherming 
te bieden voor Dell- en andere computers op kantoor, thuis of onderweg. Deze 
beveiliging wordt geleverd als een dienst die is ontworpen om elke verbinding binnen 
uw onderneming onafgebroken te beschermen.

Op uw Dell-computer wordt het vooraf geïnstalleerd en het beheer is simpel. Als u 
een abonnement neemt op Worry-Free Business Security Services, hoeft u zich geen 
zorgen te maken over virussen of bedreigingen voor uw onderneming. Trend Micro 
regelt automatisch de beveiligingsupdates voor u, of u nu wel of niet over een server 
beschikt. En met de eenvoudig te bedienen webgebaseerde console kunt u uw 
computers vanaf vrijwel elke plek beheren en bewaken zodat u erop kunt vertrouwen 
dat uw informatie veilig is.

Worry-Free Business Security Services werkt met de infrastructuur van het 
Trend Micro™ Smart Protection Network™. Als een wereldwijde buurtpreventie houden 
de sensoren het oog op de nieuwste bedreigingen waar ze ook opkomen om ervoor 
te zorgen dat uw onderneming altijd beschermd is.

Ervaar beveiliging van de leider op het gebied van bescherming**

Probeert u meerdere computers met allerlei verschillende producten te beschermen? 
Als uw beveiliging niet voortdurend wordt bijgewerkt, bent u wellicht kwetsbaar 
voor besmettingen die uw machines lam leggen of hackers die uw onderneming 
bestelen. Denkt u erover een beveiligingsserver op de eigen locatie te installeren? 
Beschikt u dan over de benodigde tijd en resources om de server te configureren en 
onderhouden, updates van beleidslijnen bij te houden en op de hoogte te blijven van 
de nieuwste webbedreigingen? Beveiliging kan een stuk simpeler: kies de als beste 
beoordeelde Trend Micro™ Worry-Free™ Business Security Services**.

* USA Today - 30 december 2009
** AVtest.org - mei 2010

BELANGRIJKSTE VOORDELEN
•  Zorgt automatisch voor bewaking, 

updates en bescherming van al uw 
computers

•  Houdt bedreigingen tegen nog voordat 
ze uw onderneming bereiken

•  Beschermt computers op kantoor en 
onderweg

•  Beveiligt Wi-Fi-verbindingen
•  Voorkomt infectie door USB-apparaten
•  Isoleert vertrouwelijke en financiële 

gegevens; kan worden geïntegreerd met 
Intuit® Quickbooks

•  Gemakkelijke, vooraf geïnstalleerde 
beveiliging voor uw Dell-pc's: gewoon 
activeren, aanmelden en verbinding 
maken

Worry-Free Business Security 
Services maakt centraal beheer 
gemakkelijk. Ik hoef niet meer bij 
gebruikers te controleren of de 
beveiligingssoftware up-to-date is.

Russell Bailey
Systems Manager, Rabeys Group
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BESchERmINGSpuNTEN
•  Desktopcomputers
•  Laptops elders/onderweg
•  Bestandsservers
•  USB-apparaten

BESchERmT TEGEN
•  Virussen
•  Hackers
•  Spyware
•  Phishing
•  Gegevensdiefstal

SYSTEEmVEREISTEN

Besturingssystemen:
•  Windows 7 (32-bits en 64-bits)
•  Windows 7 Starter Edition
•  Windows Vista SP2 (32-bits en 64-bits)
•  Windows XP SP2 of SP3 

(uitsluitend 32-bits)
•  Windows 2000 SP3 of SP4

processors:
•  Intel™ Pentium™ x86 of compatibele 

processor
•  x64-processor met ondersteuning voor 

AMD64- en Intel EM64T-technologieën

De vereiste kloksnelheid hangt samen met 
het besturingssysteem:
•  1 GHz (Windows Server 2008, SBS 2008 of 

EBS 2008)
•  800 MHz (Windows Vista, Windows 7)
•  450 MHz (Windows 2000, SBS 2000, XP, 

Server 2003, SBS 2003 of Home Server)

Geheugen: minimaal 128 MB, 256 MB 
aanbevolen

Schijfruimte: minimaal 600 MB

Webbrowsers:
•  Internet Explorer 6, 7 en 8 

(32-bits en 64-bits)
•  Firefox 3.5.x

VoorDeLen Voor KLeine en MiDDeLGrote onDerneMinGen

Vooraf geïnstalleerd op Dell Vostro-, 
Opti-plex-, precision- en Latitude-
computers

Gewoon activeren, aanmelden en verbinding 
maken voor bescherming – en de beveiliging 
werkt. U registreert zich online en krijgt meteen 
toegang tot de service. Daarna sluit u gewoon 
alle machines aan.

Beschermt uw kritieke gegevens en 
bestanden tegen diefstal en sabotage

U kunt uw gegevens, met inbegrip van financiële 
gegevens in Quickbooks, veiligstellen met 
isolatiebescherming voor elke willekeurige map. 

Beschermt u tegen bedreigingen 
afkomstig van uSB-apparaten of  
Wi-Fi-verbindingen

Uw personeel wordt beschermd tegen virussen 
op USB-apparaten en tegen hackers die 
de aanval inzetten zodra uw computers op 
draadloze netwerken worden aangemeld.

Dankzij snelle processen vertragen uw 
computers niet

Alle bewerkingen vinden plaats in onze 
datacenters zodat de verdediging tegen virussen 
uw pc's en servers niet vertraagt.

Laat u of uw vertrouwde IT-partner 
de beveiliging eenvoudig beheren en 
bewaken

Centraal beheer voor uw desktops en laptops 
overal vandaan. Snelle overzichten en 
meldingen voor het identificeren van terreinen 
met veel risico en geplande rapporten.

Doorlopend bijgewerkt voor de 
allerlaatste preventie

Dankzij het Smart Protection Network, een 
firewall en geavanceerde bescherming op basis 
van gedrag zijn uw computers altijd beschermd.

Biedt een wereldwijde buurtpreventie 
door middel van het Trend micro Smart 
protection Network

Meer dan 50 miljoen bedreigingssensoren over 
de hele wereld identificeren constant nieuwe 
bedreigingen zodat gevaarlijke websites en 
bestanden kunnen worden tegengehouden.

FunctieS trenD Micro De reSt

Koploper op het gebied van algehele bescherming tegen 
bedreigingen** Ja Nee

Specifiek ontworpen voor kleine en middelgrote 
ondernemingen Ja Nee

Snel – vertraagt uw computers niet Ja Nee

Wereldwijde buurtpreventie door middel van Smart 
Protection Network Ja Nee

Waarom zou u voor de beveiliging Trend Micro kiezen?
•  Meer dan 20 jaar toonaangevende** deskundigheid op het gebied van beveiliging voor 

ondernemingen en huishoudens
•  Worry-Free-oplossingen beschermen wereldwijd meer dan 600.000 kleine en middelgrote 

ondernemingen
•  Zo'n 50 miljoen endpoints worden beschermd door ons Smart Protection Network dat elke dag 

45 miljard query's ontvangt en meer dan vijf miljard bedreigingen blokkeert.
•  Als beste beoordeeld op het gebied van algehele bescherming tegen bedreigingen door 

NSS Labs en AV-Test.org**

Als u meer wilt weten of meteen wilt kopen, verzoeken we u contact op te nemen met uw 
accountmanager bij Dell of uw plaatselijke Trend Micro verkoopkantoor.

* USA Today - 30 december 2009
** AVtest.org - mei 2010


