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McAfee ePolicy Orchestrator
O melhor software de gerenciamento de segurança do mundo ficou ainda melhor

Unifique a maneira como você gerencia endpoints, redes, dados e soluções de
conformidade com o software McAfee® ePolicy Orchestrator® (McAfee ePO™), a base da
solução McAfee Security Management. Mais de 30.000 clientes utilizam o software McAfee
ePO em mais de 60 milhões de nós para gerenciar segurança, simplificar e automatizar
processos de conformidade e aumentar a visibilidade geral em todas as atividades
de gerenciamento de segurança. Com sua arquitetura expansível, distribuição rápida
e otimização para sistemas corporativos, o McAfee ePO é o mais avançado software de
gerenciamento de segurança disponível.
Hoje, mais do que nunca, as organizações de TI estão
adotando uma abordagem estratégica para a proteção,
consolidando portfólios de segurança para reduzir
a complexidade, investindo em tecnologias de nova
geração para aprimorar a proteção e integrando-se
aos ativos de TI existentes para simplificar processos.
O software McAfee ePO permite que dezenas de
milhares de clientes gerenciem a segurança de forma
centralizada, alcançando grande eficiência.

Fluxos de trabalho expansíveis simplificam
processos de segurança e conformidade
Com o software McAfee ePO, os administradores de
TI podem unificar o gerenciamento da segurança de
endpoints, redes, dados e soluções de conformidade da
McAfee e soluções de terceiros. O software McAfee ePO
proporciona recursos flexíveis e automatizados de
gerenciamento para que você identifique, gerencie
e responda a problemas de segurança e ameaças.
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Você define como o software McAfee ePO deve
direcionar alertas e respostas de segurança com base
no tipo e na importância dos eventos de segurança
em seu ambiente, além de criar fluxos de trabalho
automatizados entre seus sistemas de operações de TI
e segurança para remediar rapidamente os problemas
extraordinários. Como resultado, você poupa tempo
e dinheiro com um programa de segurança mais
eficaz. O software McAfee ePO ajuda a reduzir o custo
e a complexidade do gerenciamento da segurança.

Conecte segurança à sua
empresa com o software
McAfee ePO
Gerencie a segurança corporativa
de maneira centralizada
■■
Uma estrutura aberta unifica o
gerenciamento da segurança de
sistemas, aplicativos, redes, dados
e soluções de conformidade
■■

Atue com confiança
■■
Obtenha as visões e perspectivas
abrangentes de que você precisa,
a qualquer momento, para lidar
proativamente com problemas de
segurança internos e externos
■■

Detecção e resposta abrangentes para
endpoints (EDR)
O software McAfee ePO agora inclui gerenciamento do
McAfee Active Response, proporcionando detecção de
ameaças avançadas à segurança e resposta às mesmas
continuamente, para ajudar os profissionais de segurança
a monitorar a postura de segurança, melhorar a detecção
de ameaças e expandir as capacidades de resposta a

A plataforma expansível integra-se
à sua infraestrutura de TI existente,
proporcionando um melhor
aproveitamento

■■

Reduza o tempo entre a perspectiva
e a resposta através de dashboards
decisivos com consultas e relatórios
avançados
Identifique ativos desconhecidos
em sua rede e controle-os
com a detecção de sistemas
não autorizados
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incidentes por meio de descoberta antecipada, análise
detalhada, investigação forense, relatórios abrangentes
e ações e alertas priorizados. Otimizado para satisfazer
os rígidos critérios de detecção e resposta (EDR) em
endpoints, o McAfee Active Response utiliza coletores
predefinidos e personalizáveis pelo usuário para
pesquisar profundamente todos os sistemas e encontrar
indicadores de ataque (IoAs) presentes não apenas nos
processos sendo executados, mas também aqueles que
possam estar inertes ou que tenham sido excluídos. Além
disso, o McAfee Active Response não só permite aos
usuários procurar por um IoA no presente, mas também
alertar e agir conforme os objetivos da segurança por

■■

Figura 1. Interface de usuário para pesquisa do McAfee Active Response.

Benefícios

McAfee Active Response

Um recurso de detecção e resposta abrangente de endpoints para investigação e correção de
indicadores de ataque.

Indicação de sistemas afetados

Ao alterar políticas e tarefas, os administradores podem visualizar os sistemas afetados em
destaque para melhor entender os impactos.

Instalação automática do produto

Uma página de status da instalação do produto aprimorada proporciona aos administradores
um melhor gerenciamento de download do produto.

Política dinâmica e retenção de tarefa

As configurações das extensões excluídas podem ser retidas para preservar a integridade da
“configuração de referência”.

Recuperação de desastres aprimorada

Recupere suas configurações e seu servidor do software McAfee ePO com rapidez e eficiência.

Suporte nativo a 64 bits com orientação
a relatórios

Desempenho aprimorado.

Orientação a tarefas comuns, comparação
de políticas

Usabilidade e navegação aprimoradas.

Distribuição de página única

Fluxo de trabalho simplificado e facilidade de implementação.

Instalação de URL de produtos para endpoints

Instalação fácil e remota de endpoints.

Suporte à interface de usuário HTML5

Agora compatível com os navegadores mais recentes, incluindo o Internet Explorer 8 ou
superior, Firefox e Safari.
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Reduza a complexidade
e simplifique os processos
■■
A configuração guiada, o fluxo
de trabalho automatizado e os
dashboards predefinidos permitem
a utilização imediata da solução
■■

Novos aprimoramentos

Tabela 1. Novos aprimoramentos e benefícios
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meio de instruções vinculadas a gatilhos, caso o IoA venha
a ocorrer no futuro.

■■

A atribuição de políticas com
base em “tags” confere precisão à
designação de perfis de segurança
predefinidos aos sistemas com
base em sua função na empresa ou
no status de risco
Os recursos de gerenciamento
automatizado e catálogo de
tarefas simplificam processos
administrativos e reduzem
a sobrecarga
Uma única interface na Web alinha
processos de segurança para
visibilidade máxima, enquanto
um único agente reduz o risco
de conflitos de endpoints

Dimensione para distribuições
corporativas
■■
Arquitetura de classe corporativa,
com suporte a centenas de
milhares de dispositivos em um
único servidor
■■

■■

Compatível com ambientes de TI
complexos e heterogêneos
Geração de relatórios corporativos
com informações de segurança
locais e Security-as-a-Service (SaaS)
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