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WORRY-FREE BUSINESS
SECURITY
Trend Micro Worry-Free Business Security is de wereldwijde marktleider op het gebied van contentbeveiliging 
voor kleine ondernemingen. Het is een eenvoudig te gebruiken oplossing die volledige bescherming van 
gebruikers biedt voor al uw medewerkers. In tegenstelling tot opties van andere leveranciers is Worry-Free Business 
Security de enige bescherming die speciaal is ontworpen voor kleine ondernemingen en die beschikt over 
geïntegreerde beveiliging voor mobiele apparaten.

Alle drie de versies van Worry-Free Business Security (Advanced, Standard en Services) zijn ideaal voor 
mensen die geen kennis hebben van IT en bieden u een centraal punt voor overzicht en controle. Alle 
versies zijn ook speciaal ontwikkeld om snelle, effectieve beveiliging te bieden met minimale aantasting van 
het prestatievermogen van uw computers, Worry-Free wordt onopgemerkt op de achtergrond uitgevoerd, 
zodat u zich kunt richten op de groei van uw onderneming.

Trend Micro regelt uw IT-beveiliging, zodat u zich kunt richten op de groei van uw onderneming.
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Belangrijkste voordelen van Worry-Free Business Security

Alle Trend Micro oplossingen werken met informatie over bedreigingen vanuit de hele wereld, geleverd door 
bronnen uit ons “Smart Protection Network”, zodat bedreigingen worden tegengehouden voordat ze uw 
computers bereiken. Deze cloudgebaseerde beveiligingsinfrastructuur:

Worry-Free Business Security bewaakt uw e-mail, uw webactiviteiten, het delen van bestanden en meer, of u nu 
een Windows-computer of een Mac gebruikt. Tot de nieuwe functies in de Advanced-versie van 9.0 hoort 
vereenvoudigde beveiliging van mobiele apparaten door middel van Microsoft Exchange ActiveSync zodat uw 
medewerkers en hun smartphones en tablets op transparante wijze worden beschermd. De Services-versie biedt 
bescherming voor Android apparaten.
Worry-Free Business Security geeft u de optie voor on-premise inzet of door Trend Micro in de cloud gehoste inzet, 
afhankelijk van wat uw voorkeur heeft.afhankelijk van wat uw voorkeur heeft.
Voor channelpartners is Worry-Free Business Security de enige oplossing met Worry-Free Remote Manager – een 
gratis cloudgebaseerde tool die u zowel uw klanten met on-premise beveiliging als uw klanten met gehoste 
beveiliging centraal laat beheren. Dit helpt met het verhogen van uw omzet door de kosten van service en het 
beheer van al uw klanten te verlagen.

• U kunt zich richten op uw onderneming in plaats van op uw IT-beveiliging
• Gemakkelijk te installeren en eenvoudig te gebruiken, ontworpen voor kleine ondernemingen – 
   geen IT-deskundigheid nodig
• Houdt bedreigingen in de cloud tegen – voordat ze uw netwerk en apparaten kunnen bereiken
• Filter URL’s – blokkeert de toegang tot ongepaste websites
• Voorkomt dat zakelijke gegeven worden gedeeld – via e-mailberichten en USB-stations
• Biedt bescherming tegen phising en social engineering-aanvallen• Biedt bescherming tegen phising en social engineering-aanvallen
• Biedt u eenvoudig beheer van beveiliging van mobiele apparaten
• Houdt spam tegen voordat deze uw mailservers bereikt dankzij de meegeleverde Hosted Email Security

• Zorgt voor de correlatie van bedreigingsdatabases en analyseert gedragspatronen.
• Gebruikt bedreigingssensoren over de hele wereld om op proactieve wijze bedreigingen te indentificeren.
• Blokkeert bedreigingen in de cloud.
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Functies voor beveiliging 
van mobiele apparaten in 
Worry-Free Business 
Security

• Toegangscontrole voor 
apparaten
• Leeg maken op afstand

• Beveiligingsrichtlijnen:
   - Uitgebreid wachtwoord
   - Vergrendeling na
     inactiviteit
   - Leegmaken na probeer-
     limiet
   -   - Afgedwongen Exchange-
     versleuteling

• Ondersteuning van IOS,
Android, BlackBerry en
Windows Phone


