
Malwarebytes Endpoint Security é uma avançada plataforma de proteção 

do endpoint que utiliza múltiplas tecnologias para proteger ativamente 

seus computadores contra ameaças conhecidas e desconhecidas. 

Fornecer proteção contra ataques em múltiplos estágios permite que 

companhias de todos os tamanhos e segmentos no mundo tenham 

recursos para interromper a ação dos criminosos cibernéticos em cada 

etapa da cadeia de ataque.

Principais benefícios  
Interrompe ataques de malware e ransomware
Reduz as chances de exfiltração de dados e economiza recursos de TI 

protegendo contra malwares que as soluções de segurança tradicionais 

não conseguem detectar.

Protege contra exploits e ransomware
Protege os programas não compatíveis através da blindagem de 

vulnerabilidades contra exploits. Tecnologia de monitoramento 

comportamental sem assinatura detecta e bloqueia automaticamente 

ransomware desconhecido (zero hora).

Aumenta a produtividade
Mantém a produtividade do usuário final preservando o desempenho do 

sistema e mantendo a equipe de funcionários em projetos de expansão. 

Fácil gestão
Simplifica a gestão da segurança dos endpoints e identifica endpoints 

vulneráveis. Agiliza a implementação da segurança do endpoint 

e maximiza os recursos de gestão de TI.

Prevenção expansível de ameaças
Implanta proteção em todos os endpoints e dimensiona conforme a empresa 

cresce.

Detecta sistemas desprotegidos
Descobre todos os endpoints e software instalados em sua rede. Os 

sistemas sem Malwarebytes que são vulneráveis a ciberataques podem 

ser facilmente protegidos.

Corrige os endpoints do Mac
Detecta e remove rapidamente o malware dos endpoints OS X, incluindo 

adware.*

Malwarebytes Endpoint Security
Prevenção de ameaças avançada

FOLHA DE DADOS

PRINCIPAIS TECNOLOGIAS

Anti-Malware

• Prevenção avançada contra 
malware 

Anti-exploit

• Quatro camadas de proteção 
contra exploits

 

Anti-ransomware

• Detecta e bloqueia ransomware 
automaticamente 

Management Console

• Políticas de segurança, 
monitoramento e relatório centrais 

 

 
PREMIAÇÕES

A empresa mais 
promissora da América

*O cliente Mac de correção incluído não é gerenciado pelo console de gestão e não 
oferece proteção em tempo real.

Produto do ano

Inovação de 
segurança do ano



REQUISITOS DO SISTEMA

Endpoints
Sistemas operacionais compatíveis:
Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP

Windows Server 2012, 2008, 2003

Windows Small Business Server 2011

Mac OS X (10.8 e mais recentes)

Hardware:

CPU de 800 MHz ou mais avançada

1 GB RAM ou superior (2 GB ou mais para 

Windows Server)

35 MB de espaço disponível no disco rígido

Management Console
Sistemas operacionais compatíveis:
Windows Server 2012, 2008

Servidores Microsoft SQL compatíveis:
SQL Server 2014, 2012, 2008

SQL Server 2008 Express (incluso com 

o produto)

Hardware:

2 GHz (recomendado dual-core 2.6 GHZ 

ou mais rápido)

2 GB RAM ou superior (4 GB recomendado)

10 GB de espaço livre no disco 

(recomendado 20 GB)

Recursos
• Análise antimalware/antispyware proativa

• Três modos de análise do sistema (Rápido, Extra rápido, 

Completo)

• Bloqueio de websites maliciosos

• Bloqueio de execução de arquivos

• Tecnologia Malwarebytes Chameleon

• Opção de excluir ao reiniciar

Anti-malware

Recursos
• Proteção contra tentativas de desvio da segurança do 

sistema operacional

• Proteção de memory caller

• Proteção do comportamento de aplicativos

• Proteção de aplicativos

Anti-exploit

Recursos
• Gestão escalonável de endpoints com funcionalidade de 

instalação por envio

• Agendamento flexível de análises

• Visualização de ameaças com relatório central

• Simulador de implementação virtual

• Active Directory integration

Management Console

           malwarebytes.com/business corporate-sales@malwarebytes.com 1.800.520.2796

Copyright © 2016, Malwarebytes. Todos os direitos reservados. Malwarebytes e o logo do Malwarebytes são marcas registradas da Malwarebytes. Outros nomes e marcas podem ser 

considerados como de propriedade de terceiros. Todas as descrições e especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio e são fornecidas sem garantia de qualquer espécie.

Recursos
• Mecanismo de bloqueio e detecção em tempo real dedicado

• Tecnologia proprietária comportamental para ransomware

• Identificação sem assinatura de ransomware desconhecido 

(zero hora)

• Ocupa pouco espaço no sistema

• Compatível com soluções de segurança de terceiros

Anti-ransomware

Malwarebytes é a nova geração de empresa de cyber-segurança na qual milhões de pessoas no mundo todo confiam. O Malwarebytes protege de forma 
proativa as pessoas e as empresas contra as ameaças perigosas, tais como malware, ransomware e exploits que escapam à detecção através de soluções 
tradicionais de antivírus. O principal produto da empresa combina detecção de ameaça heurística avançada com tecnologias signature-less para detectar 
e barrar um cyberataque antes que danos ocorram. Mais de 10.000 empresas em todo o mundo usam, confiam e recomendam Malwarebytes. Fundada em 
2008, Malwarebytes está sediada na Califórnia e possui escritórios na Europa e na Ásia, além de empregar uma equipe global de pesquisadores de ameaças 
e especialistas em segurança.


