Uma segurança conectada cria

Defesas Mais Inteligentes.
Bloqueie as ameaças emergentes com um conhecimento aplicado – em
qualquer lugar e instantaneamente.

O sistema de segurança atual
Proteção
de Terminais

Sistema de prevenção
de intrusões
de rede (IPS)

Segurança
de Gateways

Gestão de Eventos
e Incidentes
de Segurança

Informações sobre
ameaças externas

Firewall

Os componentes de segurança são eficazes da maneira como são, mas imagine-os
compartilhando informações.

McAfee® Threat Intelligence Exchange: o cérebro por
trás da segurança adaptável.
McAFEE® DATA
EXCHANGE LAYER

McAFEE® THREAT
INTELLIGENCE EXCHANGE
ENDPOINT MODULE

Uma estrutura bidirecional e ultrarrápida
de troca de mensagens conecta produtos
de segurança diferentes para que
eles funcionem como um só.

Consulta avançada de ameaças,
visibilidade da execução de arquivos
e imposição de políticas em todo o
ambiente de terminais.

McAFEE® THREAT
INTELLIGENCE
EXCHANGE SERVER
O conhecimento do ambiente
protege, reage e se adapta
às ameaças.

OS COMPONENTES DE SEGURANÇA SE UNEM COMO NUNCA

Tecnologias da McAfee®
para terminais, redes e
gateway

McAfee® Global
Threat Intelligence

Conhecimento local
de reputação

Informações e produtos
de outros fornecedores

Uma segurança inteligente cria um ecossistema integrado.
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Os eventos de segurança
são encontrados
pelo sistema
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A infraestrutura
aprende e se adapta
automaticamente
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Os componentes
compartilham
informações
instantaneamente
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Informações combinadas
formam um panorama de
segurança mais completo

Você precisa de uma segurança conectada.
Detecte e bloqueie em milésimos de
segundo as ameaças dirigidas:

Componentes de segurança isolados
podem causar:

Meses

Em 62% dos casos, passaram-se
meses antes que uma infiltração
fosse descoberta.1

Visibilidade inadequada

Dias ou semanas
Em 55% dos casos, levaram dias ou
semanas para conter uma violação.1
(22% dos casos levaram meses).

Proteção incompleta

Horas
Em 33% dos casos, passaram-se
horas entre a infiltração e a
perda de dados.1

Conectar

Proteger

Atrasos de alto custo

Reagir

Adaptar

Você está a poucos passos de uma segurança mais inteligente e rápida.

McAfee Threat Intelligence Exchange
Acesse www.mcafee.com/TIE para saber mais.
1.

1. Verizon. “Relatório de Investigações de Violação de Dados 2013.”
http://www.verizonenterprise.com/resources/reports/rp_data-breach-investigations-report-2013_en_xg.pdf.
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