
RECURSOS E BENEFÍCIOS

• Antimalware/Antispyware

• Bloqueio de websites maliciosos
• Bloqueio de execução de 

arquivos
• Tecnologia Malwarebytes 

Chameleon
• Três modos de análise do 

sistema (Rápido, Extra rápido, 
Completo)

• Remediação avançada de 
malware

• Interface de linha de comandos
• Registo XML
• Pacote MSI

Porque apenas a sua atual solução antivírus não é capaz 
de proteger sua rede

À medida que os ciberataques aumentam em frequência e sofisticação, 

os gerentes de TI começam a perceber que depender de apenas uma 

tecnologia antivírus deixa a rede exposta a ataques. Cada endpoint precisa 

de múltiplas camadas de detecção e correção de malware para garantir 

proteção total.

Malwarebytes Anti-Malware for Business atende essa necessidade. 

O Malwarebytes Anti-Malware for Business oferece proteção rápida 

e leve contra malware, criada para complementar a sua atual solução 

de segurança de endpoint. O nosso robusto motor de análise heurística 

detecta e elimina malware de hora zero que outras soluções de segurança 

não conseguem fazer, aumentando a sua posição de segurança e pondo 

fim a vulnerabilidades de detecção.

O console de administração central Malwarebytes simplifica e dinamiza 

o gerenciamento de segurança de endpoints. A partir de uma única 

tela, você pode atualizar, monitorar e gerenciar até milhares de clientes 

Malwarebytes distribuídos.

Malwarebytes Anti-Malware for Business não é apenas mais uma 

solução—é a próxima iteração na segurança de endpoints empresariais.

Anti-malware for business
Avançada proteção antimalware

FOLHA DE DADOS



Principais benefícios  

Antimalware/Antispyware
Detecta e elimina vírus hora zero e vírus conhecidos, como 

Trojans, worms, rootkits, adware e spyware em tempo real 

para garantir a segurança dos dados e a integridade da rede. 

Estende sua proteção aos sistemas operacionais Windows 

Server.

Bloqueio de websites maliciosos
Impede o acesso a endereços IP maliciosos para que 

os usuários finais sejam protegidos proativamente 

contra downloads de malware, tentativas de hacking, 

redirecionamentos para websites maliciosos e malvertising. 

Tecnologia Malwarebytes Chameleon
Impede que o malware bloqueie a instalação do 

Malwarebytes Anti-Malware for Business em um endpoint 

infectado para que a infecção possa ser corrigida.

Três modos de análise do sistema (Rápido, Extra rápido, 
Completo)
Permite a seleção da análise mais eficiente do sistema para 

requisitos de segurança baseados em endpoints e recursos 

de sistema disponíveis.

Interface de linha de comandos
Oferece uma alternativa ao Malwarebytes GUI para controle 

e flexibilidade e permite a importação e a exportação das 

configurações do cliente para agilizar a configuração.

Remediação avançada de malware
Utiliza "delete on reboot" (apagar ao reiniciar) para remover 

malware persistente ou profundamente enraizado.

Bloqueio de execução de arquivos
Evita que ameaças maliciosas executem códigos e colocam-

nas em quarentena para evitar ataques de malware. 

Registo XML
Fornece relatórios num formato conveniente, legível por seres 

humanos e máquinas, de forma a simplificar a utilização por 

ferramentas de análise de registros e o gerenciamento de 

dados.

Pacote MSI
Garante uma instalação flexível.

Malwarebytes Management Console  

• Permite a instalação de envio por push produtos 

Malwarebytes a clientes distribuídos a partir de um 

único console para uma implementação mais fácil

• Permite o agendamento de análises de endpoints 

e instalações automáticas de clientes para horários fora 

de pico para conservar a largura de banda de rede e os 

recursos

• Detecta todos os endpoints e o respectivo software 

na rede, para que os endpoints que não possuem 

o Malwarebytes e estão vulneráveis a ciberataques 

possam estar seguros

• Permite a implementação simulada em um endpoint 

antes da instalação, para que potenciais problemas 

possam ser previamente abordados

• Envia notificações de e-mail para administradores/

usuários especificados com base em ameaças 

detectadas e/ou critérios de desempenho de sistemas 

múltiplos

• Opera juntamente com outros consoles de 

administração de fornecedores de segurança sem 

conflitos ou necessidade de deslocar clientes de 

segurança nos endpoints

• Atualiza bancos de dados de assinaturas 

automaticamente em clientes distribuídos para garantir 

uma proteção viável

• Permite políticas personalizadas e acesso para 

diferentes grupos de usuários

• Oferece diferentes configurações de visibilidade de 

usuários finais para garantir o equilíbrio perfeito entre 

notificação, consciência de segurança do usuário final 

e produtividade

• Apresenta relatórios robustos do sistema (com registros 

imprimíveis) para permitir melhor gerenciamento da 

segurança

• Envia os eventos de segurança ao servidor Syslog (em 

formato JSON)

Threat View
Agrega os dados necessários para avaliar ameaças 

potencialmente maliciosas nos clientes distribuídos 

e localiza o acesso de usuários a websites potencialmente 

maliciosos. O Threat View localiza também a atividade 

por endereço de IP e login de usuário, ao mesmo tempo 

em que exibe os dados agregados em formato de tabela, 

conveniente para análises mais eficientes.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Versão: 1.80

Idiomas disponíveis: Inglês, árabe, bósnio, búlgaro, catalão, 

chinês simplificado, chinês tradicional, croata, tcheco, 

dinamarquês, holandês, estônio, finlandês, francês, alemão, 

grego, hebraico, húngaro, italiano, letão, lituano, macedônio, 

norueguês, polaco, português (Brasil), português (Portugal), 

romeno, russo, sérvio, eslovaco, esloveno, espanhol, sueco, 

tailandês, turco, vietnamita.

Requisitos de sistema do endpoint
Hardware:
CPU: 800MHz

RAM: 2048 MB (64-bit/server OS), 1024 MB

(32-bit OS, exceto 256 MB para Windows XP)

Espaço em disco: 25 MB

Resolução da tela: 800x600 ou superior

Conexão com a internet deve estar ativa para atualizar 

os bancos de dados e os produtos

Requisitos adicionais para o modo gerenciado
Windows Installer 4.0 (apenas Windows XP, já incluído 

em outras versões Windows)

.NET Framework 3.5

Requisitos de software
Navegador Microsoft® Internet Explorer 6 (ou mais recente), 

Firefox, Chrome ou Opera

Sistemas operacionais suportados
Windows 10® (32 bits, 64 bits)

Windows 8.1® (32 bits, 64 bits)

Windows 8® (32 bits, 64 bits)

Windows 7® (32 bits, 64 bits)

Windows Vista® (32 bits, 64 bits)

Windows XP® (Service Pack 3 ou superior, 32 bits somente)

Windows Server 2012/2012 R2

(exclui a opção de instalação de Server Core)

Windows Server 2008/2008 R2

(exclui a opção de instalação de Server Core)

Requisitos de sistema Management Console
Versão: 1.6

Idiomas disponíveis: Inglês

Hardware:
CPU: 2GHz (recomendado dual core 2.6 GHz)

RAM: 2048 MB (recomendado 4096 MB)

Espaço em disco: 10 GB (recomendado 20 GB)

Resolução da tela: 1024x768 ou superior

Conexão com a internet deve estar ativa para atualizar 

os bancos de dados e os produtos

Software:
.NET Framework 3.5

Windows Installer 4.5

Navegador Microsoft® Internet Explorer 6 (ou mais recente), 

Firefox, Chrome ou Opera

Sistemas operacionais compatíveis:
(exclui a opção de instalação de Server Core)

Windows Server 2012 R2 (64 bits)

Windows Server 2012 (64 bits)

Windows Server 2008 (32/64 bits)

Windows Server 2008 R2 (32/64 bits)

Servidores Microsoft SQL compatíveis

SQL Server 2014

SQL Server 2012

SQL Server 2008 (para instalações de maiores dimensões)

SQL Express 2008 (enviado com produto, sujeito à revisão,

Limitação do tamanho de banco de dados 10 GB no máximo)

           

O Malwarebytes protege os clientes e as empresas contra as ameaças perigosas, tais como malware, ransomware e exploits que escapam à detecção 
através de soluções tradicionais de anti-vírus. O Malwarebytes Anti-Malware, principal produto da empresa, conta com um motor de detecção heurística 
altamente avançado que removeu mais de cinco bilhões de ameaças maliciosas de computadores em todo o mundo. Mais de 10.000 empresas de 
pequeno, médio e grande porte em todo o mundo confiam no Malwarebytes para proteger seus dados. Fundada em 2008, Malwarebytes está sediada 
na Califórnia e possui escritórios na Europa, além de empregar uma equipe global de pesquisadores e especialistas.
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