Data sheet

McAfee Endpoint
Protection —
Advanced Suite

Proteção contra ataques de dia zero e ajuda em conformidade regulatória

Pontos fundamentais
■■

■■

■■

Proteger dispositivos
Microsoft Windows, Mac
e Linux contra ameaças
ao sistema, aos dados,
ao e-mail e à Web
e contra o risco da
falta de conformidade
Consolidar a segurança
de endpoints e dados com
uma solução integrada
de um só fornecedor,
garantindo uma proteção
mais forte e barata
Permitir proteção
aumentada imediatamente,
com a simplicidade
e a eficácia do
gerenciamento
centralizado e um
framework de segurança
de endpoint extensível

Uma força de trabalho móvel e uma regulamentação mais rigorosa
equivalem a um pesadelo de segurança. Com uma proteção integrada
e proativa para combater malware sofisticado e ameaças de dia zero,
o McAfee® Endpoint Protection — Advanced Suite, parte da oferta de
produtos da Intel® Security, protege os endpoints quando estes saem da sua
rede e ajuda a proteger a rede quando os endpoints voltam. Sua prevenção
integrada contra intrusões protege computadores desktop e laptops contra
ameaças avançadas. O gerenciamento centralizado com base em políticas,
o suporte multiplataforma e a auditoria mantêm todos os seus ativos de
endpoint seguros e em conformidade.
A sofisticação cada vez maior dos atacantes
está desafiando os profissionais de segurança
a terem a visibilidade e as ferramentas
necessárias para detectar e se defender contra
ameaças avançadas. Embora todo endpoint
esteja correndo risco com as tecnologias
sutis que os criminosos utilizam atualmente,
os sistemas portáteis enfrentam ameaças
adicionais. Os laptops passam por hotéis,
cafeterias e escritórios domiciliares sem
as camadas protetoras tradicionais, como
gateways de Web e e-mail, firewalls de rede
e sistemas de prevenção de intrusões de rede.
Em uma rede Wi-Fi, qualquer um pode ouvir
e captar mais do que notícias.
Os PCs podem perder correções e outras
atualizações, tornando-se mais vulneráveis
a ameaças de dia zero simplesmente por

estarem desconectados da rede corporativa.
Essas correções e outras atualizações também
são cada vez mais exigidas para conformidade
regulatória. Além de regulamentações setoriais
mais rigorosas, os seus controles de governança
podem esperar que você gerencie a distribuição
de dados confidenciais, bem como a utilização
apropriada da Web — no local ou em trânsito.
O McAfee Endpoint Protection — Advanced
Suite coloca você no comando, com amplas
proteções, controles de conformidade
e gerenciamento unificado. Não importa se
você quer evitar vírus, hackers, remetentes
de spam, ladrões de dados ou auditores, essa
excelente solução tem a combinação perfeita
de capacidades e reduções de custos.
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Por que escolher
a Intel Security?
■■

■■

■■

Nós oferecemos
uma experiência
verdadeiramente
centralizada para
os administradores
Nossos frameworks
integrados de endpoint
e de segurança ajudam você
a remover redundâncias,
conectar outras soluções
e fornecer uma arquitetura
extensível como base
O McAfee Global Threat
Intelligence oferece
o volume de inteligência
contra ameaças mais
robusto do mercado.
Conseguimos ver
e proteger mais do
que todos

Defesas inteligentes e colaborativas

Firewall integrado

As organizações precisam de uma estratégia
para a proteção, a detecção e a correção
de ameaças, bem como um framework de
segurança que permita que componentes
de segurança colaborem contra ataques
direcionados para uma rápida detecção e ação.
É por isso que o McAfee Endpoint Security 10
(incluído no pacote) comunica-se com várias
tecnologias de defesa de endpoints em
tempo real na análise e colaboração contra
ameaças novas e avançadas, bloqueandoas e interrompendo-as rapidamente antes
de afetarem seus sistemas ou usuários.
Seu framework ajuda a remover tecnologias
duplicadas e a conectar a outras soluções da
Intel Security para permitir um gerenciamento
mais simples e defesas mais robustas. Além
disso, o McAfee Global Threat Intelligence (GTI)
fornece insights com base no maior volume de
observações e análises disponíveis no mercado.

Bloqueie o tráfego de entrada não solicitado
e controle o tráfego de saída com nosso
firewall integrado que utiliza o McAfee GTI
para proteger computadores desktop e laptops
de redes de bots, de ataques de negação
de serviços distribuída (DDoS), de ameaças
persistentes avançadas e de conexões
perigosas da Web. Os sistemas também são
protegidos ao permitir somente tráfego de
saída durante a inicialização, até que a política
de firewall completa tenha sido imposta.

Proteção avançada contra vírus de e-mail
e spam
Nossa solução faz varreduras dos seus e-mails
recebidos e enviados para interceptar spam,
conteúdo inadequado e vírus nocivos. Podemos
colocar os e-mails suspeitos em quarentena
para impedir que as ameaças de e-mail em
constante evolução afetem a sua rede e os seus
usuários. Além disso, uma camada antivírus no
seu servidor de e-mail impede que o malware
chegue às caixas de entrada dos usuários.

Blindagem contra vulnerabilidades
e dia zero
Diga adeus para correções emergenciais.
Tecnologias de prevenção de explorações
e intrusões patrulham seus computadores
desktop e laptop em busca de malware, evitam
que algum código malicioso sequestre um
aplicativo ou tente se executar com privilégios
elevados, e proporcionam assinaturas
atualizadas automaticamente que blindam
laptops e desktops contra ataques. É seguro
implementar e testar correções de acordo com
o seu próprio cronograma. Juntamente com
nossa proteção comportamental patenteada,
que previne ataques de estouro de buffer,
você obtém a mais avançada cobertura de
vulnerabilidades de sistema do mercado.
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Conformidade e auditoria de
políticas eficientes
A auditoria de políticas com base em agentes
faz varreduras dos seus endpoints e documenta
a atualização de todas as políticas. As empresas
podem medir a conformidade de acordo com
políticas de práticas recomendadas (ISO 27001
e CoBIT) e regulamentações fundamentais
da indústria.

Controle de dispositivos abrangente
Impeça que dados críticos saiam da sua
empresa em unidades USB, Apple iPods,
dispositivos Bluetooth, DVDs e CDs regraváveis.
Ferramentas ajudam a monitorar e a controlar
as transferências de dados de todos os
desktops e laptops — independentemente
de aonde os usuários e os dados confidenciais
vão, mesmo quando os usuários não estão
conectados à rede corporativa.

Segurança de Web proativa
Ajude a assegurar a conformidade e a reduzir
o risco da navegação na Web advertindo os
usuários sobre sites maliciosos antes que sejam
visitados. A filtragem de Web com base no host
garante que você possa autorizar e bloquear
o acesso aos sites, protegendo os usuários
e assegurando sua conformidade com as políticas,
quando e onde eles estiverem navegando na Web.
Além disso, URLs privados podem ser bloqueados
e as versões mais recentes de vários navegadores
Web são compatíveis.
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Gerenciamento que reduz os
custos operacionais
Para eficiência e visibilidade abrangente do seu
status de segurança e conformidade, o software
McAfee® ePolicy Orchestrator® (McAfee ePO™)
proporciona uma plataforma única e centralizada
que gerencia a segurança, aplica proteção
e reduz o custo das operações de segurança.
Correlacione ameaças, ataques e eventos
da segurança de endpoints, rede e dados,
bem como auditorias de conformidade, para
incrementar a relevância e a eficiência dos
esforços pela segurança e relatórios de
conformidade. Nenhum outro fornecedor
possui uma plataforma de gerenciamento
única e integrada que englobe todos esses
domínios de segurança. O software McAfee
ePO simplifica o gerenciamento da segurança.

Distribuição fácil e rápida
Aumente a proteção sem demoras. O instalador
do EASI oferece a você proteção sólida, que
começa a operar com até quatro cliques.
A integração ao software McAfee ePO permite
que você distribua e gerencie a segurança em
um único ambiente.

Migração facilitada
Ambientes com as versões atuais do software
McAfee ePO, do McAfee® VirusScan® Enterprise
e do agente McAfee podem aproveitar nossa
ferramenta de migração automática para
migrar suas políticas existentes para o McAfee
Endpoint Security 10 em aproximadamente
20 minutos ou menos.*

Saiba Mais
Para obter mais informações, visite
www.mcafee.com/br/products/endpointprotection/index.aspx, ou ligue para
0800 891 0168.

Recurso

Por que você precisa dele

Gerenciamento único integrado

O software McAfee ePO oferece visibilidade instantânea de eventos e status de
segurança, além de acesso direto a gerenciamento para controle unificado de todas
as suas ferramentas de segurança e conformidade.

Multiplataforma

Protege toda a gama de endpoints exigidos por funcionários móveis e executivos,
incluindo Mac, Linux e Microsoft Windows.

Controle de dispositivos

Permite monitorar e restringir os dados copiados para mídias e dispositivos de
armazenamento removíveis para impedi-los de sair do controle da empresa.

IPS e firewall integrado para
computadores desktop e laptops

Oferece proteção de dia zero contra vulnerabilidades novas, o que reduz a urgência de
correções e controla os aplicativos desktop que podem acessar a rede para deter ataques
trazidos pela rede.

Antimalware

Bloqueia vírus, cavalos de Troia, worms, adware, spyware e outros programas potencialmente
indesejados que roubam dados confidenciais e sabotam a produtividade do usuário.

Antispam

Ajuda a eliminar o spam, que pode levar usuários desatentos a sites que distribuem
malware e golpes de phishing.

Controle da Web com filtragem
de URL e pesquisa segura

Ajuda a garantir a conformidade, alerta os usuários antes de visitarem sites maliciosos
e os protege dentro e fora da rede corporativa.

Segurança de servidor de e-mail

Protege o servidor de e-mail e intercepta o malware antes que este atinja a caixa
de entrada do usuário.

Auditoria de políticas

Proporciona relatórios rigidamente integrados de conformidade para HIPAA,
PCI e muito mais.

*  O tempo de migração depende do ambiente e das políticas existentes.
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