Datasheet

McAfee Configuration Control
Realizar auditorias, controlar e fiscalizar para garantir conformidade contínua

Obter eficiência no cumprimento das normas e fiscalização de políticas de
alterações para manter a conformidade, e reduzir ao mesmo tempo os custos
associados à auditoria e emissão de relatórios de conformidade.

Principais vantagens
Automatizar as auditorias e
avaliações de configuração
Os dados atualizados, os painéis e
relatórios avançados e o
gerenciamento de isenções
incorporado simplificam todas as
etapas.
Visibilidade e controle abrangente
de alterações
Controle contínuo de alterações
em arquivos e diretórios
essenciais.

Avaliações de auditoria e automação
O software McAfee® Configuration Control
facilita às organizações de TI a automação de
processos que tradicionalmente são executados
manualmente como parte de uma auditoria
interna ou externa. Com recursos abrangentes de
emissão de relatórios e a flexibilidade de
correlacionar controles de TI ao conteúdo de
políticas predefinidas, os administradores ou
responsáveis pela conformidade podem avaliar e
automatizar essas tarefas, obtendo um nível mais
elevado de consistência ou de comprovação de
conformidade. Para os setores que lidam com
diversos requisitos de conformidade, essa
abordagem otimizada atenua o impacto negativo
do esforço manual, com influência específica
sobre a carga de trabalho adicional associada às
várias auditorias e autoavaliações que devem ser
realizadas durante o ano.

Fiscalizar políticas de alterações
Garanta que as alterações sejam
feitas de acordo com as políticas e
os processos autorizados.

Esse software foi validado pelo National Institute
of Standards and Technology (NIST) como
compatível com o padrão Security Content
Automation Protocol (SCAP) e é fornecido com
modelos para uma ampla variedade de normas
de conformidade: PCI DSS, SOX, HIPAA, FISMA e
as estruturas de práticas recomendadas ISO
27001 e COBiT.
Monitorar a integridade e as alterações no
sistema
Muitas normas exigem a implementação de uma
solução de monitoramento de integridade de
arquivos (FIM) para servidores essenciais. O
software McAfee Configuration Control
proporciona monitoramento contínuo do sistema
e é fornecido com filtros padrão, que enviam
alertas quando ocorrem alterações em arquivos,
diretórios ou objetos (como entradas de registro)
cruciais do sistema a fim de evitar um excesso de
eventos relacionados a alterações que não sejam
essenciais. Esses filtros podem ser facilmente
ajustados para controlar o que deverá ser
monitorado e incluído nos relatórios.
O software McAfee Configuration Control
fornece informações abrangentes sobre cada
alteração, inclusive sobre o usuário e o programa
usado para fazer a alteração. Esses dados ficam

disponíveis para emissão de relatórios e
proporcionam visibilidade das atividades de
usuários ou grupos de sistemas específicos. Isso
proporciona aos administradores informações
cruciais para emitir relatórios de conformidade ou
analisar a causa original de problemas de
desempenho.
Fiscalização de políticas
O software McAfee Configuration Control ajuda
a impedir alterações não autorizadas em sistemas
e configurações de sistema essenciais. Ele
protege a leitura ou gravação de arquivos ou
parâmetros do sistema que são importantes para
manter a configuração de conformidade de um
sistema. Com o software McAfee Configuration
Control, as alterações no sistema só serão
permitidas por meio de um processo centralizado
ou aprovado que foi examinado e confirmado. A
limitação das alterações ad-hoc aumenta a
disponibilidade dos serviços e proporciona
conformidade contínua para servidores
transacionais e essenciais.
Implementação e gerenciamento
centralizados com o McAfee ePolicy
Orchestrator®
A integração perfeita com o software McAfee
ePO™ facilita a implementação de agentes, o
gerenciamento e a emissão de relatórios do
McAfee Configuration Control. O console único e
centralizado do McAfee ePO reduz o custo de
propriedade ao fornecer uma interface integrada
para gerenciamento e emissão de relatórios de
conformidade. As organizações de TI
economizam custos operacionais, de hardware e
de treinamento, além de obter um controle
unificado sobre as políticas e a proteção dos
sistemas da empresa. Os responsáveis pela
conformidade e auditores podem utilizar a
plataforma McAfee ePO para criar seus próprios
relatórios, realizar avaliações ou personalizar
testes comparativos a partir de um único local,
sem que seja necessário utilizar recursos de TI ou
executar tarefas manuais.
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Painéis gráficos avançados ajudam a medir, monitorar e emitir relatórios de conformidade.

Serviços de solução da McAfee
Com seus parceiros McAfee SecurityAlliance™, a
McAfee oferece uma ampla variedade de serviços
para ajudar a avaliar, planejar, implantar, ajustar
e gerenciar seus esforços de segurança e
conformidade.

Suporte técnico da McAfee
O Suporte Técnico Gold da McAfee está incluído no
primeiro ano da aquisição do produto. Esses serviços
apóiam os clientes no sentido de que tudo funcione
perfeitamente durante e após a instalação,
atualizando o suporte com os programas flexíveis do
Suporte Técnico da McAfee. Para obter mais
informações sobre McAfee Configuration, visite
www.mcafee.com.
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