Grande proteção para
pequenas e médias empresas
Principais desafios: orçamentos e conhecimento
em segurança e tecnologia da informação
Como empresário ou empresária, você tem acompanhado o cenário de ameaças digitais, o qual tem se tornado mais
complexo e dispendioso no que se refere à proteção de dispositivos móveis, dos dados e da rede de sua empresa.

Mais de
12 milhões

mais
de 200 milhões
Existem atualmente

de amostras de malware.1

de novos URLs suspeitos são
detectados todo trimestre.1

As amostras de
malware móvel
aumentaram em

mais de
160%
em apenas
um ano.1

Seis trilhões
de e-mails de spam
foram detectados no
1º trimestre de 2014.1

Mais de 200.000

Quatro cliques

25 anos

pequenas e médias empresas
de todo o mundo são protegidas
pelas soluções da McAfee.

e menos de 20 minutos para
uma instalação simples
e imediata.

de proteção forte
para PMEs.

McAfee® Endpoint Protection for SMB

Inteligente

Otimizado para baixo consumo
de recursos e alto desempenho
em múltiplas plataformas.

Simples

Instalação e gerenciamento
simples, pela nuvem ou no local.

Seguro

A próxima geração de
tecnologia antimalware protege
os seus dispositivos contra
ameaças avançadas.

Windows
Móvel
Apple Mac

A sua empresa cresce. Nós a mantemos protegida.
Experimente o McAfee Endpoint Protection for SMB:
www.mcafee.com/endpoint-smb-br
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