PRESSEMEDDELELSE
Få en ekstra sikkerhedsvurdering med Kaspersky Security Scan
Moskva/København, 15. august 2012 – Kaspersky Lab lancerer nu Kaspersky
Security Scan (KSS) – et nyt, gratis værktøj, der kontrollerer sikkerheden på din
pc. KSS er ideelt til brugere, som ikke allerede har et antivirusprogram installeret
eller er i tvivl om, hvorvidt deres nuværende sikkerhedssoftware lever op til deres
forventninger, og derfor ønsker en ekstra vurdering. Programmet er let at
installere og virker sideløbende med andre installerede antivirusprogrammer.

Programmet kan hentes gratis på http://www.kaspersky.com/dk/virusscanner.

En international forbrugeranalyse, udført at Harris Interactive i marts 2012, viser, at
mindst 15 pct. af Windows-pc brugere ikke benytter nogen form for sikkerhedssoftware
til at beskytte deres digitale ejendele. Samtidig viser den, at 60 pct. af de adspurgte er
bekymret for sikkerheden omkring deres vigtigste økonomiske data, og 80 pct. har
oplevet direkte sikkerhedstrusler mindst én gang. Selvom der er kommet mange nye
internetbaserede enheder på markedet, f.eks. tablets og smartphones, er den
traditionelle pc stadig mest brugt, når der skal arbejdes online og gemmes personlige
og arbejdsrelaterede data.
David Jacoby, Senior Security Researcher hos Kaspersky Labs kommenterer: “Den
personlige computer, hvad end vi snakker bærbar eller stationær, er stadig den mest
anvendte kommunikationsenhed for de fleste brugere. Det er derfor alarmerende, at
millioner af pc’er rundt om i verden kun er svagt beskyttet, og i nogle tilfælde slet ikke.
Kaspersky Security Scan er den ideelle løsning til disse maskiner. Programmet
kontrollerer brugerens pc for eventuelle sikkerhedstrusler og hjælper til med at finde
passende real-time sikkerhedsløsninger.“

Brugervenlig installation og kompatibilitet med andre sikkerhedsløsninger
KSS er et lille værktøj, optimereret til hurtig installation uden yderligere handlinger eller
genstart. Det er også kompatibelt med allerede installerede sikkerhedsløsninger, så du
altid har en ekstra kontrol af din sikkerhedsstatus. Straks efter installationen er
programmet klar til at scanne dit system, lede efter ondsindede programmer, kontrollere
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status på dine Windows-sikkerhedsindstillinger og finde sårbarheder i populære
programmer.

Når scanningen er slut, modtager brugeren en fuld rapport over de evt. fundne
sikkerhedstrusler. Brugeren bliver også oplyst omkring den bedste måde at sikre pc’en
med sikkerhedsprodukter fra Kaspersky Lab, som Kaspersky Anti-Virus, Kaspersky
Internet Security eller Kaspersky PURE. Selvom Kaspersky Security Scan er udviklet til
at opfange størstedelen af malware, kan den ikke tilbyde den samme komplette
beskyttelse og ej heller opdage mere komplekse malware-typer, så som rootkits og
bootkits.

Ifølge en nylig forbrugeranalyse foretrækker 60 pct. af de adspurgte at bruge gratis
sikkerhedssoftware. Disse løsninger tilbyder dog ikke altid det højeste
beskyttelsesniveau. For eksempel viser en uafhængig evaluering af gratis
beskyttelsessoftware foretaget af AV-Test.orgs testlaboratorium, at en betragtelig
mængde malware ikke bliver opdaget af selv de mest populære gratis
sikkerhedsløsninger. For brugere af disse gratis-programmer, kan KSS være et
værdifuldt værktøj til periodevist at kontrollere pc’ens sikkerhedsstatus og sammenligne
sikkerhedsegenskaberne med produkter fra en af verdens førende kommercielle
sikkerhedssoftwareudbydere.

Kaspersky Security Scan er tilgængelig som gratis download fra Kaspersky Labs
officielle hjemmeside. For mere information om KSS, besøg venligst:
http://www.kaspersky.com/dk/virusscanner.
Om Kaspersky Lab
Kaspersky Lab er verdens største privatejede producent af antivirusløsninger til
slutbrugere. Virksomheden er rangeret blandt verdens fire største producenter af
sikkerhedsløsninger til slutbrugere*. Gennem sine 15 år i branchen er Kaspersky Lab
vedblevet med at være en innovativ udvikler af it-sikkerhedsløsninger og leverer effektiv
digital sikkerhed til forbrugere, SMV’er samt store virksomheder og organisationer.
Virksomheden er lige nu aktiv i næsten 200 lande og regioner verden over og leverer
sikkerhed til mere end 300 mio. kunder globalt. Læs mere om Kaspersky Lab på
www.kaspersky.com.
* Virksomheden var rangeret som nummer fire i IDC’s “Worldwide Endpoint Security
Revenue by Vendor, 2010”. Rangeringen blev publiceret i IDC’s rapport “Worldwide IT
Security Products 2011-2015 Forecast and 2010 Vendor Shares – December 2011”.
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Rapporten rangerede softwareproducenterne i henhold til indtægter fra salg af
sikkerhedsløsninger til slutbrugere i 2010.
For mere information om Kaspersky Lab, kontakt:
Stine Taulborg Michaelsen
PR-konsulent for Kaspersky Lab
Discus Communications
Telefon: 33 38 43 09
E-mail: s.michaelsen@discus-communications.dk
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