Data sheet

McAfee VirusScan
Enterprise for Linux
Proteção sempre ativa para sistemas Linux

Principais vantagens
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O software VirusScan
Enterprise for Linux
proporciona uma proteção
antivírus sempre ativa,
em tempo real, para
ambientes Linux
A avançada e premiada
tecnologia antivírus da
McAfee permite a varredura
heurística, que identifica
novos vírus e spyware
antes que um patch esteja
disponível, bem como
a varredura de arquivos
compactados, que detecta
vírus ocultos dentro de
arquivos compactados
O software VirusScan
Enterprise for Linux
protege sistemas
Windows ao impedir
que vírus destinados ao
Windows passem pelo
ambiente Linux
O software VirusScan
Enterprise for Linux usa
o software McAfee ePO
para gerenciar políticas de
segurança e criar relatórios
detalhados de cobertura
e infecção
As atualizações são
automáticas e não
exigem a reinicialização
do servidor, garantindo
uma proteção atualizada
e sem complicações

Embora a maioria das ameaças ataquem sistemas do Microsoft Windows,
há tipos específicos de malware que atacam a plataforma Linux. É essencial
proteger esses sistemas, que se tornaram muito comuns em empresas
de todos os portes. O software McAfee® VirusScan® Enterprise for Linux
proporciona uma proteção sempre ativa e em tempo real contra malware
para ambientes Linux. Seu exclusivo mecanismo de varredura ao acessar,
baseado em Linux, monitora constantemente o sistema para proteger
contra ataques em potencial. As atualizações automáticas regulares do
McAfee Labs protegem a sua empresa das ameaças mais recentes, sem exigir
a reinicialização do sistema. Facilmente expansível, o software é atualizado
automaticamente e gerenciado de forma central a partir de nossa plataforma
unificada e centralizada: o software ePolicy Orchestrator® (McAfee ePO™).
Proteção proativa global

Apesar da popularidade dos produtos
com base no Linux, ambientes mistos de
sistemas operacionais continuam sendo uma
necessidade para a maioria das empresas.
Apesar de trazer vantagens específicas, isso
também representa riscos de segurança
para a sua infraestrutura. Sistemas Linux
desprotegidos podem agir como portadores,
permitindo que malware e vírus criados para
afetar sistemas operacionais diferentes do Linux
possam se mover pela rede. Mesmo depois que
uma epidemia inicial é contida, o malware ainda
pode ser capaz de executar sua carga e infectar
toda a rede.
Você não precisa comprometer sua segurança
apenas porque usa múltiplas plataformas para
conduzir negócios. Proteja seus sistemas Linux
com uma avançada tecnologia antimalware.
O software VirusScan Enterprise for Linux
proporciona proteção ampla e proativa contra
vírus, worms e outros tipos de código malicioso
para sistemas Linux. O software é expansível
— desenvolvido para as altamente adaptáveis
e ágeis corporações globais e empresas de
pequeno e médio porte de hoje.

Proteção sempre ativa

O software VirusScan Enterprise for Linux
está sempre atento a malware novo e faz
atualizações regulares para proteger os
seus sistemas Linux contra as ameaças
mais recentes. Além disso, a varredura ao
acessar, sem módulos de kernel, economiza
tempo e trabalho quando suas equipes de TI
implementam novas distribuições do Linux.
A McAfee, parte da Intel Security, oferece
a melhor proteção do mercado para seus
sistemas Linux:
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Varredura heurística: regras baseadas
em comportamento identificam e
bloqueiam novas variantes e ameaças
desconhecidas, sem a necessidade de
fazer download de patches.
Varredura de arquivos compactados:
detecta e bloqueia vírus escondidos
dentro de arquivos compactados.
Proteção em múltiplas plataformas:
bloqueia malware de Windows para
que ele não seja transmitido pelo
ambiente Linux.
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Especificações
Esses são os requisitos
mínimos de sistema.
Os requisitos reais variarão
dependendo da natureza do
seu ambiente.
Todas as plataformas
nn Resolução de tela:
1024 x 768 (mínima)
Processadores compatíveis
nn Processador baseado na
arquitetura Intel x86
nn
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Processador baseado
na arquitetura Intel x64
que oferece suporte à
tecnologia Intel Extended
Memory 64 (Intel EM64T)
Processador baseado na
arquitetura AMD x64 com
tecnologia AMD de 64 bits

Sistemas operacionais
compatíveis (32 ou 64 bits)
nn Red Hat Enterprise 5, 6 e 7
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SuSE Linux Enterprise
Server/Desktop 10,
11 e 12
Novell Open Enterprise
Server 2 e 11

Gerenciamento corporativo e geração
de relatórios aprimorados

O software VirusScan Enterprise for Linux integrase ao software McAfee ePO, uma ferramenta
líder do setor, expansível e baseada na Web,
para gerenciar e impor políticas e proteção
antimalware. O software McAfee ePO oferece
gerenciamento abrangente de políticas, geração
de relatórios gráficos detalhados e distribuição
de software para clientes Linux, Windows e
Mac na sua rede, para dar mais visibilidade à
segurança em toda a sua infraestrutura.
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Kernels Amazon Linux 3.2
e posteriores

Navegadores compatíveis
nn Internet Explorer
nn

Mozilla Firefox

nn

Konqueror

McAfee. Part of Intel Security.
Av. das Nações Unidas, 8.501 - 16° andar
CEP 05425-070 - São Paulo - SP - Brasil
Telefone: +55 (11) 3711-8200
Fax: +55 (11) 3711-8286
www.intelsecurity.com
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Principais recursos

CentOS 5, 6 e 7

Suporte para nuvens
públicas, como
Amazon EC2
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Proteja seus servidores Linux

A sua infraestrutura de servidores é essencial
para os negócios e, portanto, é imperativo
proteger esses servidores contra ameaças
maliciosas como vírus, spyware, cavalos de
Troia e outras. O software VirusScan Enterprise
for Linux oferece proteção em tempo real,
baixa carga de processamento e suporte às
distribuições mais comuns do Linux. O software
VirusScan Enterprise for Linux também
oferece um cache de varredura do kernel para
garantir que o poder de processamento não
seja desperdiçado.

Ubuntu 12.04, 12.10,
13.04, 13.10 e 14.04
Oracle Linux 5, 6 e 7
(compatíveis com Red
Hat e com Unbreakable
Enterprise Kernel)
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Varredura ao acessar, sempre ativa:
o software VirusScan Enterprise for
Linux oferece proteção contínua contra
malware e outras ameaças ao acessar
itens no Linux.
Varredura heurística: a tecnologia de
varredura da McAfee inclui a varredura
heurística, que usa regras baseadas
em comportamento para identificar
e bloquear novas variantes de malware
sem a necessidade de fazer download
de uma assinatura.
Varredura de arquivos compactados:
enquanto outros produtos antimalware
são enganados pelos vírus que
se escondem dentro de arquivos
compactados, a função de varredura
de arquivos compactados da McAfee
detecta e bloqueia essas ameaças,
oferecendo uma proteção antimalware
mais completa para o Linux.
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Atualização automática: ao automatizar
o processo de atualização, a McAfee
libera recursos de TI e assegura que
as atualizações mais recentes estejam
sempre em uso. As atualizações são
feitas em segundo plano e não exigem
a reinicialização do sistema.
Proteção para múltiplas plataformas:
o software VirusScan Enterprise
for Linux é projetado para atender
necessidades do mundo real, incluindo
ambientes de sistemas heterogêneos.
A proteção antimalware superior do
software VirusScan Enterprise for Linux
é eficaz contra vários tipos de malware
de Windows que tentam passar para
sistemas Linux.
Gerenciamento corporativo e geração
de relatórios: o software pode ser
gerenciado de forma centralizada
a partir de um único console com
a plataforma McAfee ePO, uma das
únicas plataformas verdadeiramente
expansíveis de gerenciamento de
segurança e geração de relatórios
disponíveis atualmente, permitindo
que você gerencie a segurança de todos
os seus endpoints.
Controle de versões de módulos
do kernel: varredura ao acessar em
novos kernels sem a necessidade de
recompilar módulos, economizando
tempo e esforço ao implementar novos
kernels do Linux.
Módulo de tempo de execução do
kernel: suporta automaticamente a
distribuição mais recente, economizando
tempo e trabalho. A varredura ao
acessar, sem módulos de kernel, para
kernels 2.6.38 com fanotify, assegura
que o Linux esteja sempre protegido,
mesmo após atualizações de kernel.

Visite www.mcafee.com/br/products/virusscanenterprise-for-linux.aspx para saber mais ou
para fazer download de uma avaliação gratuita.
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