Dell SafeGuard and Response
VMware Carbon Black Cloud Endpoint Standard
Antivírus de última geração com detecção e resposta comportamentais para endpoints
O VMware Carbon Black Cloud 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, um só
console e conjunto de dados.
É certificado para substituir o antivírus padrão e projetado para oferecer o máximo de segurança de endpoint 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.

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.

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.

Saiba mais em Dellemc.com/pt-br/endpointsecurity
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Benefícios

• Proteção aprimorada contra ataques conhecidos e desconhecidos
• V
 isibilidade total dos endpoints para preencher as lacunas de segurança e identificar indicadores de ataque (IOA)
e indicadores de comprometimento (IOC)
• Investigações mais fáceis sobre incidentes de segurança
• Operações simplificadas com uma plataforma em nuvem, sem necessidade de infraestrutura
• Consolidação dos agentes de vários endpoints
• Utilização de políticas de prevenção flexíveis ou políticas padrão baseadas nas melhores práticas
• Conformidade com HIPAA e PCI
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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.

Saiba mais em Dellemc.com/pt-br/endpointsecurity
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