Data sheet

McAfee SaaS Endpoint &
Email Protection Suite

Segurança essencial para PCs, servidores e e-mails em empresas de pequeno
e médio porte

Principais vantagens
Segurança baseada em nuvem
• Não é necessário servidor
• Não há administração no local
• Fácil de usar e gerenciar
Vantagens adicionais
Segurança sempre ativa,
sempre atualizada
• Suporte ao cliente 24 horas
por dia, 7 dias por semana
• Utiliza o McAfee Global
Threat Intelligence
•

Cada vez mais os golpistas cibernéticos estão atacando pequenas e médias empresas,
usando truques sofisticados de e-mail e navegação na Web para inserir malware que rouba
dados em seus PCs e servidores. O McAfee® SaaS Endpoint & Email Protection Suite protege
sua empresa contra malware, phishing, spam e as mais recentes ameaças avançadas de
hackers, com uma solução econômica e fácil de gerenciar. Não tem TI? Sem problema.
O McAfee SaaS Endpoint & Email Protection Suite é hospedado e mantido pela McAfee.
A segurança com base em nuvem oferece a proteção mais eficaz e atualizada, sem exigir
um servidor de gerenciamento — perfeita para a sua empresa e o seu orçamento.
Principais recursos
Antivírus e antispyware
O McAfee SaaS Endpoint & Email Protection
Suite protege tanto computadores quanto
servidores contra vírus e spyware. Essa solução
“sem intervenções” protege automaticamente os
computadores da sua rede, mantendo-se atualizada
enquanto verifica continuamente se há ameaças
em arquivos e programas, em mensagens de e-mail,
em comunicações que entram e saem da rede,
e em sites. Ela detecta prontamente vírus, spyware,
worms, cavalos de Troia e outras possíveis ameaças
em dispositivos, em mídias removíveis ou na rede,
incluindo ameaças introduzidas via e-mail.
Sempre que um arquivo é acessado no
computador, a proteção contra vírus e spyware
faz sua varredura para verificar se está livre
de qualquer coisa potencialmente nociva.
Segurança com firewall de desktop
A tecnologia de firewall de desktop da McAfee
estabelece uma barreira entre cada computador
e a Internet ou outros computadores na rede local.
O firewall de desktop monitora discretamente
o tráfego de comunicação em busca de
atividades suspeitas e executa a ação apropriada;
por exemplo, o bloqueio.
Segurança do navegador
O McAfee SaaS Endpoint & Email Protection
Suite conta com o McAfee SiteAdvisor® para
exibir informações sobre sites, ajudando
a proteger os usuários contra ameaças baseadas
na Web. Os usuários podem visualizar as
classificações de segurança dos sites e relatórios
de segurança, conforme navegam ou pesquisam.
Além disso, a filtragem da Web permite aos
administradores controlar o acesso aos sites com
base na classificação de segurança, categoria
de conteúdo ou URLs específicos.

Serviços baseados em nuvem
Proteção de e-mail
Hospedada em um centro de dados de nível
comercial da McAfee, a segurança de e-mail
detecta e remove ameaças no nosso servidor,
antes que elas alcancem a sua rede, eliminando
o tráfego de e-mail arriscado e reduzindo
o impacto sobre a sua largura de banda.
A filtragem de e-mails recebidos e enviados
protege os seus funcionários e clientes contra
qualquer malware transmitido por e-mail,
bloqueando ou colocando em quarentena
detecções de ataques de coleta de diretórios,
spam, fraudes de phishing, vírus e outras ameaças
transmitidas por e-mail, em mensagens e anexos.
A continuidade de e-mail permite que a sua
empresa funcione, mesmo que a sua rede de
e-mail sofra uma interrupção, proporcionando
acesso a 60 dias de e-mails armazenados,
a partir de qualquer navegador da Web.
Console de gerenciamento com base na Web
O console interno de gerenciamento baseado
na Web proporciona uma visualização abrangente
de toda a sua segurança de terminais, a partir
de qualquer navegador conectado à Internet.
•

•

•

•

O console centralizado, chamado de McAfee
SecurityCenter, oferece um modo fácil de
gerenciar a segurança de todos os seus
dispositivos em menos de 15 minutos por dia.
Você tem acesso conveniente a esse console
a partir de qualquer dispositivo conectado
à Internet e a qualquer momento.
Programe relatórios de segurança regulares,
distribuídos por e-mail.
Defina políticas de segurança e configure-as para
dispositivos individuais ou grupos de dispositivos,
independente da localização.

Especificações
Estes são os requisitos mínimos.
Os requisitos recomendados encontramse entre parênteses, onde aplicável.
Os requisitos reais variam dependendo
da natureza do seu ambiente.
Requisitos de sistema
Processador Intel Pentium ou
arquitetura compatível
• 1 GB RAM (2 GB recomendados)
•

Proteção contra vírus e spyware
Computadores clientes:
• Microsoft Windows 8 (32 ou 64 bits)
• Microsoft Windows 7 Ultimate,
Professional Home, Premium,
Home Basic (32 ou 64 bits)
• Microsoft Windows Vista Ultimate,
Enterprise, Business, Home Premium,
Home Basic (32 ou 64 bits)
• Microsoft Windows XP Home ou
Professional (32 ou 64 bits) com
SP2, SP3. A proteção por firewall
de desktop não é compatível com
versões de 64 bits do Windows XP
Servidores:
Microsoft Windows Server 2012
• Microsoft Windows Server 2011:
Small Business Server
• Microsoft Windows Server 2008 R2:
Standard, Enterprise
• Microsoft Windows Server 2008
(32 ou 64 bits): Standard, Enterprise,
Small Business Server
• Microsoft Windows Small Business
Server 2003 R2
• Microsoft Windows Server 2003 com
Service Pack (32 ou 64 bits): Standard,
Enterprise, Small Business Server
•

Proteção por firewall de desktop
O mesmo visto acima, exceto
conforme indicado
• Não compatível com Windows XP
Professional 64 bits
•

Proteção no navegador e filtragem
da Web
• O mesmo visto acima, exceto pelas
observações abaixo
• Não compatível com o Apple Safari
para Windows

Figura 1. O McAfee SecurityCenter proporciona gerenciamento centralizado de instalações, relatórios e políticas.

Avaliação gratuita por 30 dias
Experimente o valor das soluções de segurança com base em nuvem da McAfee com uma avaliação
gratuita válida por 30 dias. Visite www.mcafee.com/br/small-business-security/saas-endpoint-and-emailprotection.html.
Parceiros de serviços de soluções da McAfee
Os parceiros da McAfee oferecem serviços profissionais que vão da instalação ao gerenciamento.
Entre em contato com a McAfee hoje mesmo para saber como os McAfee Partner Security Services
podem ajudar você.
Saiba mais
Para obter informações adicionais, visite www.mcafee.com/br/small-business-security/index.html.

Serviço de segurança de e-mail
Requer um domínio de e-mail, como
seudominio.com, um endereço
IP estático ou um nome de host
resolvido em um endereço IP e um
servidor de e-mail dedicado, seja
interno ou hospedado por um
provedor de serviços de Internet
• A ativação começa com um simples
redirecionamento de registro MX
•
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