FICHA TÉCNICA

Trend Micro

WORRY-FREE SERVICES ADVANCED
Proteção em nuvem, de nível empresarial, para dispositivos e emails de
pequenas empresas
Um crescente número de pequenas empresas está sendo vítima de golpes
digitais realizados por criminosos cibernéticos que usam spam, malware,
phishing e ataques avançados direcionados. Estes ataques buscam roubar os
dados da empresa ou de seus clientes e são criados de maneira personalizada
para evitar os antivírus tradicionais. Por que as pequenas empresas estão sendo
visadas? Porque são “mais fáceis”, se preocupando menos com sua proteção e
servindo como uma “porta dos fundos” para a invasão de uma empresa maior.
Você provavelmente sabe que é uma necessidade absoluta ter uma solução
de segurança robusta para proteger seus funcionários, seus computadores e
os dispositivos móveis dos ataques cibernéticos. Mas você pode não saber qual
tipo de proteção é melhor para sua empresa, especialmente seu orçamento é
limitado e você conta com poucos especialistas de TI na sua equipe.

OS TRÊS INDISPENSÁVEIS
Você deve considerar as três coisas fundamentais em uma solução de segurança
inteligente para pequenas empresas:
Primeiro, recomendamos uma proteção baseada em nuvem (hospedada) porque
é mais fácil de configurar e requer menos hardware e pessoal que a segurança
tradicional.
Segundo, para reduzir bastante o risco de ameaças em emails, você deve buscar
uma solução que filtre emails e bloqueie ameaças ANTES que elas possam
chegar às caixas de entrada e dispositivos de seus funcionários.
Terceiro, você precisa de uma solução com uma proteção avançada de ameaças
contra ataques direcionados. Essa camada adicional de segurança além do
antivírus tradicional defende contra malware avançado e ameaças de dia-zero.
O Trend Micro™ Worry-Free™ Services Advanced é uma segurança baseada em
nuvem, projetada especificamente para pequenas empresas com uma proteção
avançada para dispositivos e email. Para poupar tempo e recursos, é hospedado
e mantido pela Trend Micro, combinando o Worry-Free Services para proteger
seus dispositivos e o Hosted Email Security para proteger seu email. Nossa
solução inclui antimalware, antispam, segurança da web, proteção de dados e
proteção contra ataques direcionados.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
O Worry-Free Services Advanced é uma solução acessível e fácil de usar que dá a
você a proteção de nível empresarial líder do setor. Ele permite que você:
•	Gerencie a segurança em todos os seus dispositivos (Windows, Mac e móveis) a
partir de um só console
•	Bloqueie ameaças em email na nuvem, antes que cheguem à sua rede
•	Proteja-se contra spear phishing e ataques avançados direcionados
•	Concentre-se na sua empresa com atualizações de segurança são automáticas
•	Imponha políticas de segurança para os funcionários em qualquer lugar
•	Conte com um preço acessível com a cobrança de assinatura anual

Página 1 de 2 • FICHA TÉCNICA • WORRY-FREE SERVICES ADVANCED

Por quatro anos consecutivos,
a Trend Micro tem sido a
fornecedora número um de
segurança de conteúdo para
pequenas empresas, em todo
o mundo.
— Canalys, Mercado de Segurança

de TI Mundial 2015

A segurança de servidor
de email e mensagens da
Trend Micro se classificou
em primeiro lugar, por sete
vezes consecutivas, em
testes antispam realizados
pelo Opus One, superando os
principais fornecedores de
segurança.
—O
 pus One, 2012-2014

PROTEGE CONTRA
• Sites perigosos
• Spam
• Phishing e spear-phishing
• Roubo de dados
• Vírus
• Spyware
• Ataques direcionados

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
Proteção de dispositivos do Worry-Free Services
Controle centralizado para seu Windows, Macs e dispositivos móveis (Android e iOS)
• Permite que você gerencie suas múltiplas plataformas de dispositivos em um só console
• Hospedado pela Trend Micro, o console de gerenciamento pode ser acessado em qualquer
lugar pela Internet
Proteção de ameaças e segurança da web
• Defende contra vírus, spyware e outros tipos de malware
• Bloqueia sites impróprios com filtro avançado de URLs
• Bloqueia ou permite certos tipos de tráfego de rede
• Aplica monitoramento de comportamento para proteger clientes contra modificações
incomuns no SO ou no software instalado
• Impede o acesso a URLs que apresentam riscos à segurança com uma reputação da web,
na nuvem
Segurança e gerenciamento de dispositivos móveis
• Fornece verificação de aplicativos e bloqueio de sites não seguros para os dispositivos
Android
• Apresenta gerenciamento de dispositivo móvel para Android e iOS, inclusive bloqueio
remoto, limpeza remota e gestão de senhas
• Inclui proteção móvel para dois dispositivos (para cada funcionário)
Proteção de dados
• Limita o acesso a unidades UBS e outros dispositivos removíveis para impedir a perda de
dados e bloquear ameaças

Proteção de email do Hosted Email Security
Filtro de entrada e saída de email
• Filtra emails no data center da Trend Micro, na nuvem, bloqueando spam, malware e
ataques de phishing
• Protege servidores Microsoft Exchange e emails hospedados (ex: Microsoft Office 365 e
Google Gmail)
• Oferece mais de 99% de bloqueio de spam sem mais do que 0,0003% de falsos positivos e
zero vírus em email, tudo coberto pelo SLA
Proteção de ataque direcionado
• Dá a você uma segurança extra contra malware avançado, ameaças de dia-zero e
explorações de documentos
• Usa tecnologia de sandbox hospedada no data center da Trend Micro para defender contra
ataques avançados direcionados e spear-phishing
Criptografia de email hospedado
• Automaticamente impõe requisitos de conformidade e protege informações confidenciais
usando criptografia baseada em políticas
• Não requer a instalação de hardware ou software nos dispositivos

REQUISITOS DO SISTEMA
Para ver os requisitos completos do sistema, acesse www.worryfree.com
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WORRY-FREE REMOTE MANAGER
PARA SEU PARCEIRO DE
SERVIÇOS DE TI
Se você quiser que o seu parceiro
de confiança de serviços de TI
monitore seu status e alertas
de segurança, o Trend Micro™
Remote Manager fornece um
console de gerenciamento
intuitivo que permite que
seu parceiro de TI gerencie
remotamente o Worry-Free
Services Advanced para você.
O Remote Manager agora pode
ser integrado às principais
ferramentas de RMM/PSA como
ConnectWise, Kaseya e Autotask,
simplificando o suporte e a
gestão de clientes de MSPs que
utilizam essas soluções..
POR QUE ESCOLHER A TREND
MICRO PARA SEU PARCEIRO DE
SEGURANÇA?
A Trend Micro tem:
• Mais de 25 anos de experiência
em segurança para empresas e
consumidores
• As soluções Worry-Free
Business Security protegem
mais de 600.000 empresas em
todo o mundo
• Soluções que utilizam a
tecnologia da Smart Protection
Network, uma inteligência
global de ameaças em nuvem
mantida por mais de 1.200
especialistas em ameaças em
todo o mundo
Para saber mais, contate seu
parceiro de TI de confiança ou
seu escritório de vendas local da
Trend Micro.

