Proteção Abrangente contra Malware
e Ameaças de Segurança
Manter a empresa protegida
contra ameaças de segurança
cada vez mais soﬁsticadas pode
ser assoberbante.
Obtenha a premiada solução de
segurança Faronics Anti-Virus
e tenha a tranquilidade de que
seus ativos de TI estão seguros.
Não apenas fornece detecção
excepcional para vírus, spyware
e rootkit, mas também inclui
proteção por ﬁrewall para
segurança abrangente e sólida.
Permite que você mantenha
seus computadores sem
infecções, seguros e rápidos.

Impeça Ataques de Malware
Melhor taxa de detecção de malware,
com a tecnologia mais avançada para
combater milhões de ameaças e
detectar os malwares mais complexos.

Você sabia?

1 milhão

Quase
de novas ameaças de
malware são lançadas
a cada dia.
- CNN

Bloqueie Ataques de Rede
O ﬁrewall integrado fornece proteção
contra ataques potencialmente
devastadores originados na internet.

Leve e Rápido
Incrivelmente potente e ultrarrápido,
oferece o uso mais eﬁciente de
memória, disco e CPU, com proteção
completa.

Administre com um Console
Central
A administração de implementação
e conﬁguração é possibilitada com um
único console baseado na web ou local.

O Faronics Anti-Virus
não é apenas a única
solução totalmente
compatível com
o Deep Freeze:
também é mais rápido,
mais eﬁciente em
redes e mais eﬁcaz
contra malware.

- Distrito Escolar Central
de Ballston Spa

Integração Total com Faronics
Deep Freeze
A compatibilidade direto da caixa
com Faronics Deep Freeze garante
que os arquivos de deﬁnições de vírus
estejam sempre atualizados, sem
precisar “Descongelar” a máquina ou
colocá-la em modo de manutenção.
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Principais Recursos
Proteção Abrangente
Proteção abrangente com
antivírus, anti-spyware
e anti-rootkit para
combater milhões de
ameaças.

Proteção por Firewall
O ﬁrewall integrado
pode ser usado para
restringir o acesso de
programas e protocolos
especíﬁcos a determinadas
redes, computadores
e endereços IP.

Alertas em Tempo Real
Alertas em tempo real no
Console, por E-mail ou no
Aplicativo Móvel quando
um vírus é encontrado ou
quando o antivírus está
usando deﬁnições
desatualizadas.

Relatórios Detalhados
Relatórios sobre status
de proteção, histórico
de exames, arquivos
em quarentena, tráfego
de rede no ﬁrewall
e muito mais com um
clique instantâneo.

Administração Central
Disponível com um
console local ou
hospedado, para facilitar
a implementação,
a conﬁguração
e a administração.

Compatível com
Deep Freeze
A integração com
Faronics Deep Freeze
garante atualizações de
arquivo de deﬁnições
antivírus sem esforço em
estações de trabalho
“Congeladas”.

Você sabia?

Segurança em Camadas da Faronics

O incidente médio
de crime digital
custa às empresas

Segurança em camadas abrangente para defesa contra as ameaças atuais mais difíceis.

US$ 12,7
milhões.

Faronics Deep Freeze
A tecnologia patenteada com reinicializar para
restaurar congela seus endpoints no estado
desejado. Restaure após alterações inesperadas
com uma reinicialização simples.

- Instituto Ponemon
REINICIALIZAR PARA RESTAURAR
Resquícios de ameaças
interrompidos pela
lista branca

Alterações
de sistema não
autorizadas

CONTROLE DE APLICATIVOS

O Faronics Anti-Virus
é uma benção, com
baixo impacto
nos recursos do
sistema e integração
completa com
o Deep Freeze.
O desempenho
é melhor do que as
outras soluções
antivírus disponíveis.

Programas
não licenciados

Ataques
com alvo

Ameaças
desconhecidas
de dia zero
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Programas
indesejados

PROTEÇÃO CONTRA AMEAÇAS
Vírus
mutante
Ameaças conhecidas

Programas
desconhecidos
semelhantes
a ameaças

Bloquear sessão
de área de trabalho
do usuário
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Rootkits,
vírus, worms
e cavalos
de Troia

BLOQUEIO DE ÁREA DE TRABALHO
Bloquear acesso
a arquivos e pastas
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Deﬁnir acesso
de usuário

Faronics Anti-Executable
Proteja usuários contra ameaças desconhecidas,
como ataques de dia zero, malware mutante,
ameaças persistentes avançadas e ataques
soﬁsticados permitindo apenas softwares
autorizados.
Faronics Anti-Virus
Mecanismo anti-malware de alto desempenho
para monitorar de perto os aplicativos ativos
e agir em cada caso para garantir que nenhum
malware ﬁque indetectado, sem alarmes falsos.
Faronics WINSelect
Forneça apenas os recursos do Windows
desejados e controle facilmente a experiência
dos usuários ﬁnais do Windows sem
necessidade de GPOs. Previna o uso não
autorizado e feche lacunas de segurança.

Para saber como o seu ambiente de informática pode se beneﬁciar com
o Faronics Anti-Virus, acesse www.faronics.com

- Escolas Públicas do
Condado de Augusta

Requisitos de Sistema
O Faronics Anti-Virus funciona com computadores com Windows XP SP3 (32 bits), Windows XP SP2 (64 bits), Windows Vista
SP2 (32/64 bits), Windows 7 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits), Windows 10 (32/64 bits), Windows Server 2003 (32/64 bits),
Windows Server 2008 (64 bits), Windows Server 2012 (64 bits).
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Simplifying Computer Management
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Telefone Local: 1-604-637-3333
Fax gratuito: 1-800-943-6488

Telefone Local:
+44 (0) 1344 206 414

Telefone Local: +65 6520 3619
Fax Local: +65 6722 8634

sales@faronics.eu

sales@faronics.com.sg

sales@faronics.com

© Faronics Corporation. Todos os direitos reservados. Faronics Anti-Executable, Deep Freeze, Faronics Anti-Virus, Faronics Insight, Faronics Power Save, Faronics System Proﬁler e WINSelect

são marcas comerciais e/ou marcas registradas da Faronics Corporation. Todos os outros nomes de empresa e produto são marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

