ANTI-VIRUS

DESCRITIVO

Proteção Abrangente contra
Malware e Ameaças de
Segurança

Proteção Comprovada para Defender
seus Ativos e Negócios
Manter a empresa protegida contra ameaças de segurança cada vez mais soﬁsticadas pode ser assoberbante.

Você sabia?

1 milhão

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

A premiada solução de segurança Faronics Anti-Virus garante que seus ativos de TI estejam seguros. Não apenas
fornece detecção excepcional para vírus, spyware e rootkit, mas também inclui proteção por ﬁrewall para segurança abrangente e sólida.
PROTEÇÃO ABSOLUTA

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, sem lentidão
em seus dispositivos.

Mecanismo anti-malware de alto desempenho para
monitorar de perto os aplicativos ativos e agir
instantaneamente para garantir que nenhum malware
ﬁque indetectado, sem alarmes falsos.

LEVE E RÁPIDO

BLOQUEIE ATAQUES DE REDE

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

O ﬁrewall integrado fornece proteção contra ataques
potencialmente devastadores originados na internet.

O Deep Freeze Cloud
fornece um console único para
Proteger, Atualizar e Administrar os
seus computadores.

Digitalize o Código QR
para inscrição no Deep Freeze
Cloud agora

INTEGRAÇÃO COM DEEP FREEZE

ADMINISTRE COM UM CONSOLE CENTRAL

A compatibilidade direto da caixa com Faronics Deep
Freeze garante que os arquivos de deﬁnições de vírus
estejam sempre atualizados, mesmo quando o
computador está em estado Frozen.

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

Recursos Principais

“

O Faronics Anti-Virus

PROTEÇÃO ABRANGENTE

PROTEÇÃO POR FIREWALL

ALERTAS EM TEMPO REAL

Mecanismo antimalware de alto
desempenho que monitora de perto os
seus aplicativos ativos e oferece o uso
mais eﬁciente de memória, disco e CPU.

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 no console, por
e-mail ou no aplicativo móvel quando
um vírus é encontrado ou quando o
antivírus está usando deﬁnições
desatualizadas.

é uma benção, com baixo impacto
em recursos do sistema e
integração completa com o Deep
Freeze. O desempenho é melhor do
que as outras soluções antivírus
disponíveis.
- Escolas Públicas do Condado de
Augusta

Você sabia?

POLÍTICAS PERSONALIZADAS

PAINEL DE CONTROLE E WIDGETS

RELATÓRIOS DETALHADOS

Conﬁgure várias políticas para proteger
seus endpoints em vários locais a partir
de um console de administração central.

Administre e monitore os seus
computadores com histórico de
detecção de ameaças antivírus, ameaças
detectadas com frequência e máquinas
mais infectadas usando widgets
dinâmicos.

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

ADMINISTRAÇÃO NA NUVEM

COMPATÍVEL COM DEEP FREEZE

SERVIDOR DE CACHE

Disponível com um console hospedado,
para facilitar a implementação, a
conﬁguração e a administração de
atualizações.

A integração com Faronics Deep Freeze
garante atualizações de arquivo de
deﬁnições antivírus sem esforço em
estações de trabalho Frozen.

Use um Servidor de Cache para fazer
download de atualizações de deﬁnições do
antivírus em um computador centralizado
e distribuí-las para outros computadores
na rede.

Um incidente médio de crime
digital custa às empresas

US$ 12 milhões.
- CNN

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

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

REQUISITOS DE SISTEMA
Windows 7 (32 bits ou 64 bits)
Windows 8.1 (32 bits ou 64 bits)
Windows 10 (32 bits ou 64 bits)

FARONICS DEEP FREEZE
A tecnologia patenteada com reinicializar para restaurar
congela seus endpoints no estado desejado. Restaure após
alterações inesperadas com uma reinicialização simples.
REINICIALIZAR PARA RESTAURAR
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CONTROLE DE APLICATIVOS
Programas não
licenciados

Ameaças
desconhecidas
de dia zero

Ataques
direcionados

Vírus
mutante
Ameaças
conhecidas

Proteja usuários contra ameaças desconhecidas, como
ataques de dia zero, malware mutante, ameaças
persistentes avançadas e ataques soﬁsticados, permitindo
apenas softwares autorizados.

PRÊMIO VB100 DA VIRUS BULLETIN DE 2020
O Faronics Anti-Virus recebeu a famosa certiﬁcação

Programas
desconhecidos
semelhantes a
ameaças

BLOQUEIO DE ÁREA DE TRABALHO
Bloqueio de
sessão de estação
de trabalho de
usuário
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Programas
indesejados

PROTEÇÃO CONTRA AMEAÇAS

Bloquear acesso
a arquivos e
pastas

FARONICS ANTI-EXECUTABLE

Resquícios de ameaças
interrompidos pela
lista branca

Alterações de
sistema não
autorizadas

VB100 da Virus Bulletin. Há mais de 20 anos, a Virus

FARONICS ANTI-VIRUS
2
Rootkits, vírus,
worms e cavalos
de Troia

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.

Deﬁnir acesso
de usuário

TM

Para saber como os seus ambientes de
informática podem se beneﬁciar com as Soluções
da Faronics, acesse
www.faronics.com

independentes que avalia e faz benchmarking de
softwares de segurança. O prêmio VB100 é concedido a
produtos que bloqueiam todos os arquivos de malwares
recentes reportados como observados em campo por
proﬁssionais de segurança, sem gerar falsos positivos ao

FARONICS WINSELECT
1

Bulletin tem sido uma organização de testes

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.

examinar a coleção grande e atualizada periodicamente
de arquivos limpos da Virus Bulletin.
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