Data sheet

McAfee Complete Endpoint
Protection — Enterprise
Defesas inteligentes e conectadas para o ciclo de vida completo
das ameaças

Principais vantagens
■■

■■

■■

■■

■■

■■

Previne ameaças do tipo
“paciente zero” e derrota
malware com detecção
de sandbox ao rastreálos e contê-los sem
comprometer a segurança
ou a continuidade
dos negócios
Obtenha proteção
qualificada e abrangente
em camadas com defesas
inteligentes e colaborativas
de endpoint, prevenção
e firewall contra intrusões
para computadores desktop
e laptops, controle de
dispositivos e muito mais
Unifique o gerenciamento
em todos os seus endpoints:
PCs, Macs, sistemas Linux
e máquinas virtuais
Reduza a superfície de
ataque a aplicativos
e economize tempo
e esforço com as listas
brancas dinâmicas
Obtenha análise
forense acionável sobre
ameaças em linguagem
compreensível para
entender melhor e tomar
medidas rapidamente
contra ameaças avançadas
Gerencie o risco
direcionando os
esforços de segurança
para onde eles são
mais necessários

A segurança de endpoint deve facilitar os negócios e não torná-los
mais lentos. Proteja a sua empresa e estimule a produtividade dos seus
funcionários. Robusto, simples e rápido, o pacote McAfee® Complete
Endpoint Protection — Enterprise oferece visibilidade em tempo real da
segurança e dos riscos, junto com um gerenciamento unificado. Obtenha
proteção avançada contra ameaças que usa inteligência local e global contra
ameaças e defenda seus sistemas e dados contra ameaças complexas
e indetectáveis com controle de aplicativos, contenção e prevenção
comportamental contra intrusões — tudo isso em uma solução integrada
de fácil gerenciamento.
O pacote McAfee Complete Endpoint Protection —
Enterprise facilita a configuração correta da
segurança, da instalação pronta para uso até
a resposta rápida. Com uma solução unificada,
você contempla todos os dispositivos da sua
empresa: PCs, Macs, sistemas Linux, máquinas
virtuais e muito mais. Reduza a complexidade
de gerenciamento e os custos enquanto protege
endpoints contra rootkits, ataques direcionados
via Web e e-mail e ameaças persistentes. Alcance
um nível de proteção e gerenciamento robusto e
eficiente, disponível somente pela Intel Security,
líder de mercado em segurança de endpoint.

Proteção contra ameaças avançadas
No que se refere a proteção contra ameaças,
nada supera o McAfee Complete Endpoint
Protection — Enterprise. Nossa contenção
dinâmica de aplicativos protege sistemas
contra as mais recentes formas de greyware,
ransomware, “paciente zero” e outras ameaças

avançadas — antes que estas tenham acesso
aos seus sistemas. Os comportamentos das
ameaças suspeitas são examinados sem
comprometer a segurança dos seus sistemas.
Você pode até criar suas próprias regras
personalizadas de controle de acesso. Além
disso, como ela é leve e não exige conexão
com a nuvem, você pode proteger os seus
usuários independentemente deles estarem
conectados à sua rede.
A Intel Security protege, detecta e corrige
malware rapidamente com várias camadas
de proteção, incluindo defesas inteligentes
e colaborativas de endpoint, prevenção
e firewall contra intrusões para computadores
desktop e laptops, controle de dispositivos
e muito mais. A inserção inteligente em lista
branca realizada pelo controle de aplicativos
protege os usuários contra código e aplicativos
nocivos originários de ameaças de dia zero ou
de ameaças persistentes avançadas (APTs).
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Veja mais, saiba mais e defenda melhor a sua
organização com o McAfee Global Threat
Intelligence (GTI) com base na nuvem, que lhe
fornece todas as informações sobre ameaças
novas e emergentes em tempo real e em
todos os vetores: em arquivos, na Web, em
mensagens e na rede. Melhore sua inteligência
global com a inteligência local contra ameaças
do McAfee GTI para combater ameaças assim
que elas surgem. Com mais de 100 milhões
de sensores globais de ameaças em mais de
120 países, mais de 45 bilhões de consultas/dia,
mais 1,5 milhão de arquivos e um milhão de
URLs analisados por dia, a Intel Security oferece
a inteligência global contra ameaças mais
robusta do mercado.
Intel Security: líder
do setor
■■

Líder por 13 anos
consecutivos no “Magic
Quadrant for Endpoint
Protection Platforms”
(relatório sobre plataformas
de proteção de endpoints).
(Gartner)1

Varreduras rápidas e inteligentes
Varreduras e ações dirigidas oferecem a você
uma segurança que mantém seu negócio
funcionando 24 horas por dia, sete
dias por semana com um mínimo de
inatividade. O desempenho superior em
todas as plataformas é o resultado de
técnicas avançadas de gerenciamento
de memória e varredura inteligente que
otimizam a utilização da memória e da CPU.
Com o McAfee Application Control e suas

atualizações que não precisam de assinaturas,
você perceberá uma utilização muito baixa
de CPU e memória, evitando o excesso de
varreduras e de ciclos de atualização de .DATs.

Distribuição fácil e gerenciamento
centralizado
Em apenas quatro cliques e 20 minutos,
a sua segurança está pronta para funcionar.
O gerenciamento unificado em tempo real
com o software McAfee® ePolicy Orchestrator®
(McAfee ePO™) simplifica o fluxo de trabalho
do gerenciamento de políticas em todos os
dispositivos e oferece um painel de controle
único para maior visibilidade.
Usando um modelo dinâmico de confiança,
o McAfee Application Control aumenta
dinamicamente a lista branca, sem a necessidade
de gerenciamento trabalhoso de listas.

Visualize, gerencie e responda ao ciclo
de vida de defesa contra ameaças
O McAfee Complete Endpoint Protection —
Enterprise reúne um conjunto robusto de
defesas proativas para protegê-lo contra
todas as complexas ameaças atuais em
qualquer estágio.

Como nossas defesas avançadas contra ameaças funcionam
Tecnologia

O que faz

McAfee Endpoint Permite a comunicação
Security 10
entre várias defesas
contra ameaças para
a detecção de eventos
aparentemente
desconexos como
relacionados e parte de
um ataque direcionado.

McAfee Threat
Intelligence
Exchange

Oferece inteligência
expandida contra
ameaças de fontes
de dados globais
e de terceiros, além
de fornecer inteligência
local contra ameaças de
eventos históricos e em
tempo real.

McAfee Complete Endpoint Protection — Enterprise

Como faz
• A contenção dinâmica de aplicativos defende contra as ameaças de greyware,
ransomware e “paciente zero”, antes que estas obtenham acesso aos
seus sistemas.
• As defesas contra ameaças se comunicam, aprendem e informam as ameaças
emergentes umas às outras.
• A varredura adaptável e inteligente utiliza observações de várias fontes para
detectar e informar em tempo real umas às outras das formas emergentes
de ataques.
• As defesas recebem informações da inteligência localizada e global
contra ameaças.
• Medidas automáticas são tomadas contra processos e aplicativos suspeitos,
expandindo-se rapidamente para informar outras defesas e a comunidade global.
• Os componentes de segurança obtêm insights adicionais sobre ameaças
direcionadas a organizações na rede global descoberta por meio de endpoints,
gateways e outros componentes de segurança.
• Os detalhes sobre ameaças coletados na detecção de malware propagam‑se
pela Data Exchange Layer em milissegundos, alcançando todos os endpoints
e fornecendo-lhes informações para imunizá-los proativamente contra ameaças.
• Permite a personalização da inteligência contra ameaças, como listas de
certificados de fornecedores, hashes de arquivos e decisões de tolerância
de risco com base nas preferências da organização.
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Tecnologia

O que faz

McAfee Active
Response

Expande os recursos
de resposta a incidentes
com análise e insights
de investigação
contínuos, interativos
e em tempo real.

Como faz
• Captura e monitora automaticamente o contexto e o estado do sistema quanto
a alterações que possam ser um indicador de ataque (IoA), bem como os
componentes de ataque que permanecem adormecidos, além de enviar
inteligência para equipes forenses, de operações e de análise.
• Permite ajustes em relação às mudanças nas metodologias de ataque, à coleta
de dados automática, aos alertas e às respostas aos objetos de interesse, além
de oferecer fluxos de trabalho personalizados.
• Coletores contínuos e persistentes são disparados ao detectarem eventos de
ataque, alertando administradores e sistemas de atividades de ataque.

McAfee
Application
Control

Bloqueia executáveis
não autorizados
em computadores
desktop corporativos
e dispositivos de
funções fixas.

• Usa um modelo dinâmico de confiança e recursos inovadores de segurança
para deter ameaças persistentes avançadas, sem a necessidade de atualizações
de assinaturas ou de um gerenciamento trabalhoso de listas.
• Integra-se ao McAfee Global Threat Intelligence para que os usuários possam
permitir consistentemente o código e os aplicativos “bons conhecidos” e bloquear
os “'ruins conhecidos” e “ruins desconhecidos”.
• Quando distribuído com o McAfee Threat Intelligence Exchange, melhora
a inserção em lista branca com inteligência local contra ameaças para combater
instantaneamente malware desconhecido e direcionado. O McAfee Threat
Intelligence Exchange coordena-se com o McAfee Advanced Threat Defense
para analisar dinamicamente o comportamento de aplicativos desconhecidos
em uma área restrita e imuniza automaticamente todos os endpoints contra
o malware recém-detectado.

Observação: O McAfee Threat Intelligence Exchange, o McAfee Active Response e o McAfee Advanced Threat Defense são
módulos opcionais vendidos separadamente para clientes de McAfee Endpoint Protection.

A arquitetura integrada da Intel Security
O pacote McAfee Complete Endpoint
Protection — Enterprise ajuda você a otimizar
sua segurança e sua postura de risco, reduzindo
custos e aumentando a agilidade. Ao usar
um framework integrado de segurança, bem
como uma arquitetura de endpoint extensível
e colaborativa, você pode remover redundâncias
para simplificar o gerenciamento e melhorar
sua eficácia na resposta a incidentes. Você
também poderá centralizar o gerenciamento,
reduzir a sobrecarga da segurança e ganhar

um framework de base para o presente e para
o futuro. Você pode simplificar e automatizar
a proteção e os processos de gerenciamento
de incidentes para reduzir a sobrecarga da
segurança e a ineficiência. Com gerenciamento
de segurança em tempo real e inteligência global
contra ameaças incomparável, a Intel Security
ajuda você a identificar, priorizar e solucionar os
riscos para o seu negócio de forma rápida e fácil.
Para mais informações, visite: www.mcafee.com/
br/products/complete-endpoint-protectionenterprise.aspx.

Destaques do pacote McAfee Complete Endpoint Protection — Enterprise
Antimalware (PCs, Macs, Linux, máquinas virtuais)
McAfee Endpoint Security
• Comunica-se com várias tecnologias de defesa de endpoints em tempo real na análise e colaboração contra ameaças
novas e avançadas, bloqueando-as e interrompendo-as rapidamente antes de afetarem seus sistemas ou usuários.
• Proteção antimalware de ponta e líder no setor, com proteção integrada contra ameaças de dia zero.
• Pronto para defesas adicionais e integradas contra ameaças avançadas, como o McAfee Active Response.
Contenção dinâmica de aplicativos
• Examina com segurança os comportamentos e detém ameaças como greyware, ransomware, “paciente zero” e mais,
sem exigir conexão com a nuvem.
Controle de aplicativos
• Impede a instalação e execução de aplicativos indesejados e malware, com impacto mínimo sobre o desempenho do sistema,
usuários e administradores.

McAfee Complete Endpoint Protection — Enterprise
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Prevenção e firewall contra intrusões para computadores desktop e laptops
• Proteção contra ameaças desconhecidas de dia zero e novas vulnerabilidades.
• Redução da urgência na aplicação de patches.
• Criação de controles personalizados para prevenir explorações, ataques em memória e ameaças que tentem se executar com
privilégios elevados.
Global Threat Intelligence
• Proteção contra ameaças novas e emergentes em todos os vetores, com informações em tempo real coletadas por milhões
de sensores em todo o mundo.
• Com 100 milhões de sensores globais de ameaças em mais de 120 países, conseguimos ver mais, proteger mais e oferecer
a inteligência global contra ameaças mais robusta do mercado.
Segurança na Web e em mensagens
Web Control com filtragem de URL e pesquisa segura
• Alerta os usuários sobre sites maliciosos antes que sejam acessados, a fim de reduzir riscos e manter a conformidade.
• Impõe políticas de navegação na Web ao autorizar ou bloquear o acesso a sites.
Antimalware e antispam para e-mail
• Protege o servidor de e-mail e intercepta o malware antes que ele chegue às caixas de entrada dos usuários.
• Detecta, limpa e bloqueia o malware nos servidores Microsoft Exchange e Lotus Domino com o McAfee GroupShield.
Proteção de dados
Controle de dispositivos
• Evita a perda de dados confidenciais restringindo o uso de mídias removíveis.
Gerenciamento
McAfee ePO
• Gerencia as políticas e a conformidade e gera relatórios a partir de um único console centralizado.
• Simplifica o gerenciamento em ambientes de sistemas operacionais mistos utilizando políticas multiplataforma.

1. Primeiro relatório publicado em 2002. Os títulos anteriores incluem o Magic Quadrant for Enterprise Antivirus
(relatório sobre antivírus corporativos).
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