Dell SafeGuard and Response
VMware Carbon Black Cloud Endpoint Enterprise
Uma plataforma de proteção de endpoint que apresenta
VMware Carbon Black Cloud Endpoint Standard,
auditoria e correção — e EDR empresarial
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O CB Carbon Black Endpoint Standard é um antivírus de última geração (NGAV) líder do setor e uma solução
comportamental de detecção e resposta de endpoints (EDR). Fornecido por meio da VMware Carbon Black Cloud,
uma plataforma de proteção de endpoints que consolida a segurança na nuvem usando um só agente e um só console.
É certificado* para substituir o antivírus padrão e projetado para oferecer ao endpoint a segurança líder do setor com
o mínimo de esforço administrativo. Ele protege contra todo o espectro de ataques cibernéticos modernos e permite
detectar, impedir e responder a ataques de malware conhecidos e ataques desconhecidos de outros tipos.
A CB Cloud Audit & Remediation é uma solução de auditoria e correção em tempo real que oferece às equipes
de segurança acesso mais fácil e mais rápido para auditar e alterar o estado do sistema de endpoints e contêineres —
utilizando o mesmo agente e console do VMware Carbon Black Cloud para permitir que a equipe de TI, administradores
e equipes de segurança mantenham a higiene da TI, respondam a incidentes e avaliem as vulnerabilidades para tomar
decisões rápidas e confiáveis a fim de melhorar a postura de segurança. O VMware Carbon Black Audit & Remediation
preenche a lacuna entre segurança e operações. Permitindo que os administradores e as equipes de segurança realizem
investigações completas e tomem providências para remediar remotamente os endpoints.
A solução de detecção e resposta de Endpoint CB Cloud Enterprise EDR dá visibilidade contínua às equipes dos
centros de operações de segurança (SOCs) e de resposta a incidentes (IR). A solução Enterprise EDR reduz de dias
para minutos as demoradas investigações, capacita as equipes a buscar ameaças proativamente e oferece a elas a
capacidade de responder e corrigir em tempo real.

Plataforma de proteção de endpoints

A VMware Carbon Black Cloud vai além de interromper o comportamento dos invasores, pois permite analisar a atividade
dos endpoints, adaptar a prevenção conforme as ameaças emergentes e automatizar os esforços manuais em toda
a pilha de segurança. Tudo com um só console e um simples agente para proteger seus endpoints on-line e off-line.

*https://www.carbonblack.com/products/solutions/use-case/risk-and-compliance/pcidss/
Saiba mais em Dellemc.com/pt-br/endpointsecurity
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Aprender e prevenir

Os modelos avançados de aprendizagem automática analisam os dados completos dos endpoints para revelar
comportamentos mal-intencionados a fim de interromper todos os tipos de ataque on-line e off-line.

Capturar e analisar

Captura continuamente a atividade de todos os endpoints para analisar cada fluxo de eventos em contexto a fim de
revelar os ataques emergentes que outras soluções acabam ignorando.

Responder rapidamente

Recursos de detecção e resposta líderes do setor que revelam a atividade das ameaças em tempo real para que
você possa responder a qualquer tipo de ataque assim que ele for identificado. Visualiza todos os estágios do ataque
com detalhes fáceis de seguir sobre a cadeia de ataques para descobrir a causa raiz em poucos minutos.

Dúvidas sobre o On-Demand

Fornece à sua equipe de segurança e operações de TI visibilidade sobre o estado mais preciso do sistema atual
de todos os endpoints, permitindo que você tome decisões rápidas e confiáveis para reduzir os riscos. Endpoints
de consulta para os mais recentes vetores de ameaças, indicadores de comprometimento e indicadores de ataque.

Correção remota imediata

Preenche a lacuna entre segurança e operações, oferecendo aos administradores um shell remoto diretamente nos
endpoints para realizar investigações completas e correções remotas usando uma só plataforma baseada na nuvem.

Geração simplificada de relatórios operacionais

Permite que administradores e equipes de segurança salvem e reexecutem as consultas para automatizar os relatórios
operacionais em níveis de patch, privilégios de usuário, status de criptografia de disco e muito mais para se manterem
em dia com o ambiente em constante mudança. A capacidade de criar facilmente consultas personalizadas e retornar
resultados de todos os endpoints em seu ambiente para um só console na nuvem.

Consolidar sua pilha de operações de segurança

Consolide sua pilha de segurança aproveitando a única ferramenta de auditoria e correção em tempo real criada
em uma plataforma de segurança de endpoint baseada na nuvem.

Higiene de TI

Saiba o que você tem, como isso está conectado, como é configurado em sua nuvem, endpoints, APIs, dispositivo
e contas de usuário. Gerenciamento de vulnerabilidades e aplicação de patches: Firmware, sistema operacional
e nível de aplicativo, incluindo a auditoria dos itens acima.

Captura contínua de eventos

Investigações que geralmente levam dias ou semanas podem ser concluídas em poucos minutos. A CB Cloud Enterprise
EDR correlaciona e visualiza informações abrangentes sobre eventos de endpoints, proporcionando aos profissionais de
segurança maior visibilidade sobre seus ambientes.

Casos de uso

Antivírus de última geração | Detecção e resposta do endpoint (comportamental) | Responder a incidentes | Manter
o fluxo da linha de higiene da TI | Avaliar vulnerabilidades em tempo real | Comprovar e manter a conformidade

Entre hoje mesmo em contato com um especialista dedicado à segurança de endpoints da Dell pelo e-mail
endpointsecurity@dell.com, para tratar dos produtos SafeGuard and Response que podem ajudar a melhorar
sua postura de segurança.
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