Data sheet

McAfee VirusScan
Enterprise

Proteja os seus desktops e servidores de arquivos contra
ameaças maliciosas

Principais vantagens
Detecção e remoção de
malware imbatíveis
■■ Proteja os seus arquivos
contra vírus, worms,
rootkits, cavalos de Troia
e outras ameaças
Proteção proativa contra
ataques de dia zero
■■ Proteção proativa
contra explorações de
estouro de buffer novas
e desconhecidas que
visam vulnerabilidades em
aplicativos da Microsoft
Aproveite o McAfee GTI
■■ A presença mundial do
McAfee Labs permite
que o McAfee VirusScan
Enterprise aproveite essa
proteção em arquivos,
redes, Web, mensagens
e dados de vulnerabilidade
Gerencie a sua segurança
■■ A plataforma de
gerenciamento McAfee
ePolicy Orchestrator®
(McAfee ePO™)
oferece distribuição
centralizada, imposição
e configuração de políticas
e relatórios detalhados
e personalizáveis

Manter as redes livres de uma ampla variedade de ameaças — vírus,
worms, rootkits e cavalos de Troia — está mais desafiador do que nunca.
Não importa se a sua organização é uma corporação global com equipe
de segurança em expediente integral ou uma empresa de pequeno ou
médio porte, o McAfee® VirusScan® Enterprise garante que os seus laptops,
desktops e servidores de endpoints permaneçam livres de malware.
O McAfee VirusScan Enterprise combina
tecnologias de antivírus, antispyware, firewall
e prevenção de intrusões para detectar e remover
malware proativamente. Ele reduz o custo do
gerenciamento de resposta a epidemias, impede
ameaças de dia zero e minimiza a janela de
vulnerabilidade (o tempo entre a descoberta
de uma vulnerabilidade e o momento em que
as correções são distribuídas). Além disso,
com o McAfee VirusScan Enterprise, você tem
a flexibilidade de detectar e bloquear malware
com base nas necessidades da sua empresa:
ao acessar, por solicitação ou de forma agendada.

Detecção e limpeza de malware imbatíveis
O McAfee VirusScan Enterprise utiliza
o premiado mecanismo de varredura da
Intel® Security para detectar e limpar malware
e proteger os seus arquivos contra vírus,
worms, rootkits, cavalos de Troia e outras
ameaças. A Intel Security disponibiliza soluções
abrangentes para localizar e corrigir as ameaças
atuais e utiliza análise comportamental para
proteger contra ameaças novas e desconhecidas.
Proteja os seus sistemas com as avançadas
técnicas comportamentais do McAfee VirusScan
Enterprise. Com bloqueio de portas, bloqueio

de nomes de arquivo, bloqueio de pastas
e diretórios, bloqueio de compartilhamento de
arquivos e rastreamento e bloqueio de infecções,
você pode deter muitos arquivos de malware,
tanto novos quanto desconhecidos.

Proteção proativa contra ataques
O McAfee VirusScan Enterprise é o primeiro
software antimalware do mercado a oferecer
uma prevenção de intrusões patenteada com
tecnologia de estouro de buffer específica
para aplicativos. Agora você pode proteger
proativamente os seus usuários contra
explorações de estouro de buffer que visam
vulnerabilidades em aplicativos Microsoft
e pode desfrutar de um nível mais robusto
e avançado de segurança de sistemas de
endpoints integrando a sua tecnologia
antimalware com prevenção de intrusões.
Com o McAfee VirusScan Enterprise, os seus
servidores e dados críticos são mantidos
intactos e disponíveis para os negócios.
Para uma proteção adicional, nós bloqueamos
os arquivos e serviços do McAfee VirusScan
Enterprise para que as ameaças e os ataques
maliciosos não os desativem.
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Gerencie arquivos em
quarentena
■■ Configure políticas
facilmente para gerenciar
e remover itens colocados
em quarentena
Varredura de e-mail
aprimorada
■■ Apoia usuários que
utilizam o Microsoft
Outlook ou o Lotus Notes

Especificações
Estação de trabalho
■■ Microsoft Windows 10
■■

Microsoft Windows 10
for Embedded Systems

■■

Microsoft Windows 8.1

■■

Microsoft Windows 8

■■

Microsoft Windows 7

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

Microsoft Windows 7
Professional for
Embedded Systems
Microsoft Windows 7
Ultimate for Embedded
Systems
Microsoft Windows Vista
Microsoft Windows
Vista Business for
Embedded Systems
Microsoft Windows
Vista Ultimate for
Embedded Systems
Microsoft Windows XP SP3
Microsoft Windows XP
Professional for Embedded
Systems (32 bits)

Otimizado para desempenho rápido
e impacto reduzido sobre o sistema
O McAfee VirusScan Enterprise foi projetado
para reduzir o impacto sobre o sistema durante
a varredura de ameaças. Sua tecnologia de
identificação de elementos persistentes salva
uma lista de arquivos limpos, que passaram
por varredura. Isso permite que o mecanismo
de varredura reduza varreduras de arquivo
duplicadas, aprimorando consideravelmente
tanto as varreduras ao acessar quanto por
solicitação. Com sua pouca demanda por
memória e sua inicialização mais rápida,
os usuários têm menos requisitos de energia
que nas versões anteriores.

A tecnologia McAfee Global Threat
Intelligence oferece segurança em
tempo real
O McAfee Global Threat Intelligence (McAfee GTI)
oferece um dos serviços de proteção mais
abrangentes do mercado. Com visibilidade
sobre todos os principais vetores de ameaças
(arquivo, Web, e-mail e rede) e uma visualização
das mais recentes vulnerabilidades na
indústria da TI, nós correlacionamos dados
reais coletados de milhões de sensores do
mundo todo e fornecemos proteção em tempo
real através de nosso pacote de produtos de
segurança. O McAfee GTI funciona a qualquer
hora e em qualquer lugar — em casa, no trabalho
ou em trânsito.

Gerencie a sua segurança
O gerenciamento e o cumprimento centralizados
são a chave para uma proteção efetiva
e eficiente. O McAfee VirusScan Enterprise está
profundamente integrado em nossa plataforma
de gerenciamento de segurança McAfee ePO.
A plataforma McAfee ePO oferece distribuição
centralizada, imposição e configuração de
políticas e relatórios detalhados para o McAfee
VirusScan Enterprise, bem como muitos outros
de nossos produtos de segurança.

Gerencie facilmente os arquivos
em quarentena
Configure políticas para gerenciar facilmente os
itens colocados em quarentena com o gerenciador
de políticas de quarentena. Antes de limpar ou
excluir um arquivo, o mecanismo de varredura
ao acessar ou por solicitação cria uma cópia de
backup do arquivo original e do valor de registro
no diretório de quarentena.

Proteja programas de e-mail
O McAfee VirusScan Enterprise tem a capacidade
de detectar e limpar vírus em e-mails no
Microsoft Outlook e no Lotus Notes nos sistemas
dos clientes. Ele faz varredura em todas as
mensagens de e-mail dos clientes que chegam
ao desktop, incluindo anexos e texto em HTML.

Microsoft Windows XP
Tablet PC Edition (SP2)
Microsoft Windows
Embedded for Point
of Service (WEPOS)

Figura 1. O McAfee GTI integra informações sobre ameaças em tempo real dos seis principais vetores de ameaças.
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Especificações
(continuação)
Servidor
■■ Microsoft Windows
Server 2012 R2
■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

Microsoft Windows
Server 2012
Microsoft Windows Small
Business Server 2011
Microsoft Windows
Embedded Standard 2009
Microsoft Windows
Embedded Point of
Service 1.1 (SP3)
Microsoft Windows
Embedded Point of Service
Ready 2009
Microsoft Windows
Server 2008 R2
Microsoft Windows Server
2008 (SP2): Standard,
Enterprise, Datacenter,
Foundation, Web, HPC
Microsoft Windows Small
Business Server 2008 (SP2)
Microsoft Windows
Server 2003 R2 (SP2)
Microsoft Windows
Server 2003 (SP2)
Microsoft Windows
Small Business
Server 2003 R2 (SP2)
Microsoft Windows Small
Business Server 2003 (SP2)
Citrix Xen Guest
Citrix XenApp 5.0, 5.6, 6.0,
6.5, 7.5, 7.6
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Atualizações automáticas
Os produtos de segurança antivírus são,
no máximo, tão bons quanto suas atualizações
mais recentes. Com o McAfee VirusScan
Enterprise, atualizações automáticas diárias
garantem que os seus desktops e servidores
de arquivos estejam sempre atualizados com
os mais recentes arquivos .DAT e mecanismos
de varredura.

Proteção de ponta para endpoints
O McAfee VirusScan Enterprise tem a capacidade
de se integrar com o McAfee Threat Intelligence
Exchange e oferecer uma proteção de endpoint
inovadora. Utilizando regras configuráveis,
o módulo VirusScan Enterprise do McAfee
Threat Intelligence Exchange aproveita
a inteligência combinada do contexto local
do endpoint (arquivo, processo e atributos
do ambiente) e a inteligência coletiva sobre
ameaças atualmente disponível (por exemplo,
predomínio na organização, idade, reputação
e mais) para tomar decisões mais precisas
quanto à execução dos arquivos.

Suporte técnico e serviços profissionais
globais
Juntamente com nossos parceiros de integração
Intel Security Alliance, oferecemos uma ampla
variedade de serviços profissionais que ajudam
você a maximizar o seu investimento em
segurança. Nós o ajudamos a avaliar, planejar,
distribuir, ajustar e gerenciar as suas soluções
mais efetivamente e mais eficientemente.
Certifique-se de que tudo está funcionando
devidamente durante e após a instalação com
programas versáteis do suporte técnico da
McAfee. Nossos especialistas de segurança
altamente capacitados e certificados têm
à disposição amplos conhecimentos e recursos,
podendo ser considerados uma extensão da
sua equipe de TI.

Saiba Mais
Para obter mais informações, visite
www.mcafee.com/br/products/virusscanenterprise.aspx.

Protegido pelo McAfee Labs
Com um campo de pesquisa global, o McAfee
Labs oferece a inteligência global sobre
ameaças mais abrangente do mercado.
Respaldado por um portfólio de mais de
400 patentes e uma rede de milhões de
sensores espalhados pela Internet, o McAfee
Labs proporciona uma proteção inigualável
contra ameaças conhecidas e emergentes
através de um pacote completo de produtos
de segurança.
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