Datasheet

McAfee Security for
Microsoft SharePoint
Proteja seus servidores Microsoft SharePoint

Pontos fundamentais
Minimize a inatividade
causada por ameaças
e ataques
Mantenha sua empresa
funcionando sem
preocupações. Usuários
internos e externos não
podem fazer upload
inadvertidamente de
conteúdo infectado para
o repositório do SharePoint.
O conteúdo pode ser
analisado mais a fundo
e limpo durante o download,
garantindo que o SharePoint
não se torne um vetor
para infecções.
Reduza os custos de
gerenciamento e aumente
a eficiência
Gerencie o software McAfee
Security for Microsoft
SharePoint e seus outros
produtos da Intel Security
com a plataforma McAfee
ePO. Distribua, configure,
administre e gere relatórios
usando um poderoso
console centralizado.
Proteja o seu conteúdo
no SharePoint
Impeça o armazenamento
de documentos impróprios
e não autorizados no seu
servidor SharePoint.

Sua empresa depende da colaboração. Sistemas como servidores Microsoft
SharePoint permitem que você compartilhe informações de modo eficiente
e forneça mais valor a seus funcionários, parceiros e clientes. Agora você
pode proteger esses sistemas com o software McAfee® Security for Microsoft
SharePoint para que eles não se tornem vetores de vírus, código malicioso,
conteúdo impróprio ou perda de informações.
Proteja os dados valiosos
Os documentos, arquivos, informações
e conteúdo da Web armazenados no SharePoint
são essenciais para a sua empresa e devem ser
protegidos. Nós podemos ajudar. O software
McAfee Security for Microsoft SharePoint
protege as informações que tornam a sua
empresa produtiva detectando, limpando
e removendo malware e conteúdo banido
ou impróprio armazenado no seu espaço
de trabalho do SharePoint.

Proteção proativa contra malware
O software McAfee Security for Microsoft
SharePoint usa o nosso premiado mecanismo
de varredura e limpeza para detectar e eliminar
malware. Nós protegemos todas as informações
na sua infraestrutura do SharePoint contra
infecções por vírus, worms, cavalos de Troia
e outras ameaças. Agora integrado à inteligência
global sobre ameaças do serviço de reputação
de arquivos McAfee Global Threat Intelligence
(McAfee GTI), o software McAfee Security
for Microsoft SharePoint reduz o tempo de
proteção de horas ou dias para milissegundos.

O serviço de reputação de arquivos McAfee GTI
oferece uma alta taxa de detecção de malware
empregando informações correlacionadas entre
milhões de sensores em busca de novos tipos
de malware. O serviço de reputação de arquivos
McAfee GTI também reduz os falsos positivos
com a comparação instantânea de milhões de
arquivos legítimos de listas brancas.

Prevenção de perda de dados
O software McAfee Security for Microsoft
SharePoint oferece regras de conteúdo
predefinidas para prevenção de perda de
dados (DLP) para impedir vazamentos e acesso
a conteúdos não autorizados. As regras de
conteúdo DLP predefinidas são fáceis de usar,
entram em vigor imediatamente e podem ser
executadas na forma padrão. Você pode ajustá-las
usando conjuntos avançados e personalizados
de regras. As regras de DLP e gerenciamento de
conteúdo podem impedir downloads e uploads
de documentos e relatar detalhes sobre os
documentos no seu repositório que contêm
informações sigilosas ou ofensivas.

Datasheet

Pontos fundamentais
(continuação)
Obtenha a melhor detecção
e limpeza de vírus
Use o nosso premiado
mecanismo de varredura
para detectar, limpar e
bloquear vírus, worms,
cavalos de Troia e outros
programas potencialmente
indesejados. Obtenha
varreduras muito rápidas
e reduza o impacto sobre
o desempenho. Aproveite
o serviço de reputação
de arquivos McAfee GTI,
que fornece uma rede
abrangente e global de
informações sobre ameaças,
com detecções instantâneas
antes do lançamento de
assinaturas. Isso reduz os
falsos positivos por meio
da comparação instantânea
de milhões de arquivos
legítimos de listas brancas.

Gerenciamento expansível
O software McAfee Security for Microsoft
SharePoint aproveita o seu investimento em
segurança na plataforma de gerenciamento
McAfee ePolicy Orchestrator® (McAfee ePO™).
O software McAfee ePO otimiza seus
investimentos de segurança e fornece
eficiências operacionais mensuráveis
em seu ambiente, incluindo plataformas
físicas e virtualizadas. Relatórios gráficos
detalhados e abrangentes do software
McAfee ePO informam você sobre a sua
postura de segurança e respondem à pergunta:
“Todos os meus servidores estão protegidos
com o mecanismo e os arquivos de definição
de vírus (.DATs) mais recentes?” O software
McAfee ePO oferece distribuição e configuração
remotas, e grandes implementações
corporativas podem ser facilmente
gerenciadas a partir de um local central.

Dashboard aprimorado
O dashboard do software McAfee Security for
Microsoft SharePoint fornece uma visão geral
das detecções mais recentes, visualizações
gráficas com múltiplos mapas, resumos de
detecção, atualizações de produtos, informações
sobre licenças e versões e detalhes sobre itens
recentemente verificados.

Principais recursos
Tecnologia antivírus avançada
Nossa tecnologia antivírus, juntamente com
a tecnologia de reputação de arquivos do McAfee
GTI, bloqueia vírus e ameaças de código malicioso
e oferece segurança em tempo real usando
uma combinação de assinaturas, análises de
comportamento e informações da comunidade
sobre ameaças. Ela faz buscas detalhadas para
encontrar ameaças em arquivos compactados
usando heurística avançada e detecção genérica.
Ela é capaz até de encontrar e bloquear novos
vírus antes que eles sejam detectados com as
assinaturas .DAT mais recentes.
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Varreduras agendadas e em tempo real
para proteção máxima
Você tem proteção contínua com defesa
completa, graças às varreduras ao acessar
em tempo real e à capacidade de agendar
varreduras profundas e periódicas de todos os
dados usando as assinaturas mais recentes de
malware e filtragem de conteúdo. Você pode
limitar as varreduras completas de repositórios
às janelas de manutenção programadas ou
escolher um ou mais destinos de varredura,
incluindo aplicativos da Web, sites, pastas
e tipos específicos de arquivos. Reduza
a sobrecarga fazendo somente a varredura
de arquivos novos.
Filtragem de conteúdo efetiva
Aplique regras para mais de 400 tipos de
documentos, incluindo os do Adobe Acrobat
e do Microsoft Office. Usando as regras de
conteúdo do software McAfee Security for
Microsoft SharePoint, você pode impedir
downloads e uploads de conteúdo não
autorizado ou impróprio. Além disso, você
pode impedir a perda de dados com uma
filtragem de conteúdo flexível, garantindo
que somente ativos de negócios válidos
sejam armazenados no SharePoint.
Gerenciamento e relatório centrais
Como o software McAfee Security for Microsoft
SharePoint é integrado ao software McAfee ePO,
você pode gerenciá-lo juntamente com outros
produtos da Intel Security a partir de um único
console e gerar relatórios gráficos detalhados.
Regras de conteúdo predefinidas para
prevenção contra perda de dados
Impeça a disseminação de conteúdo impróprio
com regras de conteúdo predefinidas. Comece
imediatamente e ajuste-as mais tarde com
conjuntos avançados de regras personalizadas.
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Especificações
Observação: Veja a seguir
apenas os requisitos
mínimos do sistema.
Os requisitos reais variarão
dependendo da natureza
do seu ambiente.
Microsoft SharePoint Server
■■ Microsoft Office
SharePoint Server 2007/
Windows SharePoint
Services 3.0 (64‑bits)
■■

■■

Microsoft SharePoint
Server 2010/SharePoint
Foundation 2010 (64‑bits)
Microsoft SharePoint
Server 2013/SharePoint
Foundation 2013 (64‑bits)

Sistema operacional
do servidor
■■ Microsoft Windows Server
2008 com o SP mais
recente disponível (32 bits
e 64 bits)
■■

■■

Interface de programação de aplicativos para
varredura de vírus (VSAPI) da Microsoft
O software McAfee Security for Microsoft
SharePoint usa a tecnologia Microsoft VSAPI
e o modelo de objetos do Microsoft SharePoint
para proteger seu servidor do SharePoint.
Atualização automática
Atualize os mecanismos e definições de vírus
para garantir que a proteção esteja em dia.
A integração com o serviço de reputação de
arquivos McAfee GTI oferece detecção de vírus
em tempo real e em questão de milissegundos.

Saiba Mais
O software McAfee Security for Microsoft
SharePoint é parte de nossa família de
produtos e serviços de segurança para
empresas. A Intel Security oferece um portfólio
abrangente de soluções dinâmicas de redução
e gerenciamento de riscos que asseguram
uma vantagem para seus negócios. Visite
www.mcafee.com/br.
Para fazer download da versão de avaliação
gratuita, visite www.mcafee.com/br/
downloads/downloads.aspx.

Gerenciamento de quarentena aprimorado
O software McAfee Security for Microsoft
SharePoint agora armazena os documentos
em quarentena no local, em um banco de
dados com base no PostgreSQL. A quarentena
é associada a funções adicionais de pesquisa,
com base no nome da infecção, nome do
arquivo e outros parâmetros.

Microsoft Windows Server
2008 R2 (64 bits)
Microsoft Windows Server
2012 (64 bits)

Processador
■■ Processador de 2,5 GHz
(x86) ou superior,
processador dual
de 3 GHz ou superior
■■

Processador baseado
na arquitetura Intel x64
que oferece suporte
à tecnologia Intel Extended
Memory 64 (Intel EM64T)

Memória
■■ RAM: 2 GB disponíveis
(4 GB recomendados)
■■

Disco Rígido: Mínimo de
500 MB de espaço livre
em disco na unidade em
que o Microsoft SharePoint
está instalado
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