Upgrade para o
McAfee® Endpoint
Security? É mais fácil
do que você imagina.

Sabia que, como usuário do McAfee
VirusScan Enterprise, você não está
aproveitando nossa mais recente tecnologia
de proteção de endpoint, o McAfee Endpoint
Security? A boa notícia é que há um upgrade
gratuito para os usuários atuais!

Curioso para saber como é a migração? Talvez não seja
tão complicada quanto você imagina. Vejamos.
Etapa 1: planejar a migração
Podemos ajudá-lo a avaliar automaticamente o seu ambiente atual com nossa ferramenta Endpoint Upgrade Assistant (EUA).
A ferramenta EUA analisa os endpoints do seu ambiente ePO, detecta os produtos McAfee compatíveis que estão instalados
e determina os requisitos mínimos de um upgrade para a versão atual do McAfee Endpoint Security. Você também pode
executar relatórios de preparação para upgrade para ter um resumo das condições dos endpoints do ambiente.
Preocupado com a migração das definições de políticas e configurações existentes? Isso não é problema! Deixe
o trabalho pesado por conta de nosso assistente de migração de endpoints, que permite a você migrar as condições
existentes, automaticamente ou manualmente. A escolha é sua.

Etapa 2: distribuir o novo Endpoint Security
A ferramenta EUA viabiliza a marcação de endpoints para upgrade utilizando o McAfee® ePolicy Orchestrator®
(McAfee® ePO™). A marcação permite identificar os endpoints que exigem o mesmo conjunto de etapas de upgrade
(chamados cenários de upgrade), para que seu upgrade seja feito em uma única etapa de distribuição. A automação
de upgrade da ferramenta EUA pode criar um pacote de distribuição personalizado, incluindo todos os produtos que
precisam de upgrade em uma única tarefa de distribuição, com um só clique. A automação realiza as várias tarefas de
upgrade para diversos produtos, conforme a necessidade.
Instale, configure, faça upgrade e valide a solução da McAfee fora do ambiente de produção. Faça testes de validação
para verificar se seus produtos da McAfee estão funcionando, bloqueando e monitorando a atividade. Eles também
devem estar produzindo logs e eventos, que podem ser visualizados em sistemas clientes e a partir do console do
McAfee® ePO™. Quando estiver pronto, você poderá instalar, configurar, fazer upgrade e validar a sua solução McAfee
em um ambiente de produção.

Etapa 3: otimizar o novo Endpoint Security
Diga adeus aos produtos isolados e dê boas vindas às capacidades integradas! Aproveite a sua estrutura leve de
comando e controle para adaptar e informar automaticamente a sua infraestrutura, sem atualizações de software
tradicionais ou processos manuais.

Visite www.mcafee.com/br/products/lp/endpoint-securitymigration.aspx para obter informações sobre upgrade, dicas e truques!
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