RESUMO DE SOLUÇÃO

McAfee Device Security
A resiliência corporativa requer superioridade defensiva. O seu gerenciamento parte
de uma perspectiva elevada?

A fragmentação das soluções de segurança criou ambientes
operacionais repletos de tecnologias diversas. Essas tecnologias
não são coletivas em suas capacidades de defesa e não
são gerenciadas de forma coesa para máximo impacto
e eficácia. Isso significa que não há um ponto central de
visibilidade, compreensão ou controle, e muitas organizações
não estão sequer aproveitando plenamente as capacidades
das tecnologias defensivas à sua disposição.

Principais vantagens
■■

■■

■■

■■

De fato, 55% das organizações atualmente têm dificuldades
para racionalizar os dados quando três ou mais consoles
estão presentes.

■■

Defenda todos os tipos de
dispositivos a partir de um único
console, em vez de um emaranhado
de tecnologias separadas
Combata as ameaças mais
avançadas, incluindo ataques
sem arquivo, de dia zero e de
ransomware, além do malware
direcionado e incômodo
Aproveite e aprimore a segurança
existente e já incorporada nos seus
dispositivos, sem a complexidade
de múltiplos consoles
Distribua e gerencie da maneira
que quiser: SaaS, virtual ou no local
Simplifique a sua abordagem
e amplifique a sua defesa

Fonte: pesquisa da MSA sobre gerenciamento de segurança encomendada pela McAfee, janeiro de 2018

Conecte-se conosco
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O McAfee® Device Security capacita as organizações
a incorporar uma matriz abrangente de contramedidas
da McAfee, de terceiros e até próprias dos sistemas
operacionais, por meio de um console de gerenciamento
único para oferecer o máximo em defesa contra
a inovação incansável dos adversários, ao fornecer
uma solução que seja:
■■

■■

■■

Simples: a verdadeira simplicidade requer uma
experiência única e harmônica entre conjuntos
tecnológicos diversificados e a possibilidade de
escolher dentre os modelos de gerenciamento
local, virtual ou de software como serviço (SaaS).
Inclusiva: com a possibilidade de gerenciar
contramedidas nativas dos dispositivos, de terceiros
e da McAfee de maneira centralizada em um único
console, você pode unificar a sua melhor defesa
coletiva, em vez de apenas uma coletânea de defesas.
Abrangente: defenda todo o seu território digital, e não
apenas endpoints baseados em sistemas operacionais
tradicionais, incluindo laptops, servidores, contêineres,
dispositivos móveis e dispositivos incorporados da
Internet das Coisas (IoT).

McAfee®
ePO™

Simples

Inclusivo

Ponto único de visibilidade,
compreensão e controle:
Compreensão
categorizada

SaaS, AWS
ou no local

Controles nativos
e contramedidas de terceiros
Integrações predeﬁnidas

Defesa coletiva

Malha aberta de integração

Abrangente

Cenário
completo

Figura 1. O McAfee Device Security oferece uma abordagem simples,
inclusiva e abrangente para a defesa do seu território digital.

McAfee® MVISION ePO™

McAfee® ePO em AWS

SaaS

McAfee ePO
No local

Gerencie tudo a partir de um console único
As opções de gerenciamento local, virtual e SaaS e um
console único e intuitivo proporcionam a flexibilidade
e a simplicidade necessárias para aumentar a sua
capacidade defensiva. Se você prefere a conveniência
de um SaaS sem componentes locais, a flexibilidade
de uma distribuição virtual ou o controle total
proporcionado por um modelo de gerenciamento
local, todas as opções estão disponíveis.
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Com multilocação,
dimensionável globalmente
e mantido pela McAfee

Distribuído virtualmente,
controlado por você

Distribuído, mantido
e controlado no
local por você

• Esforço zero para distribuição
• Começa a se pagar imediatamente
• Não requer infraestrutura
ou manutenção no local

• Operacional em menos de
uma hora
• Não exige infraestrutura física

• Total personalização e controle
no local, por você
• Geralmente distribuído em um
ou dois dias

Figura 2. Flexibilidade de gerenciamento no local, virtual e por SaaS.

RESUMO DE SOLUÇÃO

Aproveite tudo, mas sem duplicatas
Aproveite a segurança interna já existente no sistema
operacional Microsoft Windows mais recente ou torne-a
mais forte para proporcionar uma autêntica defesa
de nível corporativo: tudo isso sem exigir um console
de segurança adicional. Você terá uma defesa coletiva
mais ampla com menos coisas para gerenciar.
Os dispositivos modernos têm uma segurança
básica decente, mas ainda apresentam lacunas
Nada é perfeito.
Você precisa disto.
Gerencie isso tudo
como uma coisa só.

Defesas
direcionadas
da McAfee

Segurança
de
terceiros

SO moderno com
segurança própria
Você já tem isso.
Por que não usar?

Windows Defender
Segurança do AWS
Segurança do iOS/Android

Direcionadas
Desconhecidas

Ameaças

Solução única para todos os seus tipos
de dispositivos
A sua organização trabalha com mais do que apenas
endpoints tradicionais baseados em sistemas
operacionais. Você precisa de um único ponto de
visibilidade, abrangência e controle por todos os
endpoints, servidores, instâncias virtuais, contêineres,
dispositivos incorporados IoT e dispositivos móveis —
e precisa gerenciar isso tudo como “apenas mais
um dispositivo” em vez de entidades completamente
separadas.
Endpoints
tradicionais

Dispositivos
móveis

Servidores,
contêineres

Com IoT

Conhecidas
Incômodas

Figura 3. Aproveite, reforce e gerencie a sólida segurança essencial já
incorporada no Microsoft Windows 10.

Figura 4. Gerencie todos os seus tipos de dispositivos a partir de um
único console.
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Defesa ampla para uma diversidade de ameaças

Testada e comprovada por terceiros

A McAfee oferece uma ampla gama de contramedidas
integradas por todo o ciclo de vida da defesa contra
ameaças para combater ataques sem arquivo, de dia
zero e baseados em malware. Com higiene e reforço
de dispositivos de forma geral, bem como análise
comportamental avançada, proteção contra roubo de
credenciais e detecção e resposta para endpoints (EDR),
é possível montar uma defesa coletiva a partir de uma
solução individual sem o desgaste da segurança de
“cadeira giratória”.

A mais recente geração de mecanismos de defesa
da McAfee está entre os destaques de excelência
do setor. De fato, a AV-TEST deu à McAfee a mais
alta pontuação de proteção geral possível por
mais de um ano ininterruptamente.

Figura 6. Proteção consistentemente alta com poucos falsos
positivos em testes de terceiros.

Detecção de atividade
sem arquivo
Fortalecimento
do dispositivo
Análises

Proteger

Correções
por reversão

Adaptar

Corrigir

Detectar

EDR

Figura 5. Contramedidas integradas por todo o ciclo de vida da defesa.
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MVISION
ulti endor

n ights & ntelligence

■■

pen e vironments

Uma nova missão estratégica,
uma nova família de portfólios

McAfee® MVISION é uma nova missão estratégica
e uma família de portfólios que oferece a empresas
um ponto único de visibilidade, abrangência e controle
por todo seu patrimônio digital. O McAfee Device
Security aproveita a nova tecnologia McAfee MVISION
para proporcionar um gerenciamento com base em
nuvem simplificado, permitir que você utilize e aperfeiçoe
a segurança própria do Windows e expanda a cobertura
de dispositivos para incluir dispositivos móveis. Saiba
mais sobre essas tecnologias novas e interessantes
e outras capacidades que o McAfee Device Security
oferece através de uma perspectiva de gerenciamento
única e elevada.

■■

■■

■■

■■

■■

Av. Nações Unidas, 8.501 – 16º andar
Pinheiros – São Paulo – SP
CEP 05425-070, Brasil
+(11) 3711-8200
www.mcafee.com/br
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McAfee MVISION ePolicy Orchestrator (McAfee MVISION ePO): o McAfee MVISION
ePO, com sua abordagem extraordinariamente simples de gerenciamento baseado em
nuvem, é uma oferta global de SaaS corporativo multilocatário que elimina completamente
a sobrecarga de distribuição e manutenção da infraestrutura de back-end.
McAfee® MVISION Endpoint: gerencie a segurança nativa do sistema operacional e garanta
que as ameaças avançadas sejam capturadas pelas defesas por autoaprendizagem
e análises da McAfee através de uma experiência de gerenciamento unificado.
McAfee® MVISION Mobile: gerencie e defenda de maneira centralizada os dispositivos
móveis “como qualquer outro dispositivo”. Detecte e neutralize os aplicativos maliciosos
instalados e outros eventos de ameaças móveis (disponível para Android e iOS).
McAfee® Endpoint Security: essa plataforma completa de proteção de endpoint (EPP)
para versões atuais e antigas de Windows, Linux e Mac integra proteção avançada
e EDR utilizando um agente único e um console de gerenciamento centralizado.
McAfee® Embedded Control: obtenha capacidades avançadas para combater malware
direcionado, alterações de software não autorizadas e mudanças de configuração em
dispositivos industriais e comerciais da Internet das Coisas (IoT).
McAfee® Cloud Workload Security: descubra e defenda seus contêineres do Docker
e cargas de trabalho elásticas em questão de minutos.
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