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F-Secure Anti-Virus
Corporate Suite
A solução F-Secure® Anti-Virus™ Corporate Suite possui todos os
componentes essenciais para proteger as redes corporativas contra
vários softwares mal-intencionados como: vírus, worms e outras
formas de códigos maliciosos, bem como da ação de hackers e de
tentativas de acesso não autorizado. Protege estações de trabalho,
servidores, gateways e servidores de e-mail — tudo isso com
gerenciamento central e de um único local.

Principais Benefícios
Proteção de antivírus completa para
notebooks, PCs, servidores de arquivo,
servidores de e-mail e gateways.
Detecção e remoção de spywares
instalados em notebooks e PCs.

Proteção para Notebooks e PCs
A solução F-Secure Anti-Virus Corporate Suite protege notebooks e
PCs corporativos contra vírus, spywares, hackers, worms e ameaças
de dia zero. Possui a funcionalidade de gerenciamento central, o
que permite que o administrador da rede também controle o uso de
aplicativos em rede, como softwares P2P, comunicadores
instantâneos e jogos.

Proteção total contra ataques de vírus,
worms e cavalos de tróia, sejam eles
via e-mail, web, disquete e CD-ROM, e
também contra hackers e softwares
mal-intencionados na internet.

>

F-Secure Client Security™

>

F-Secure Anti-Virus™ for Workstations

Proteção para Servidores de Arquivo

Integração com o F-Secure Policy
Manager™. As políticas de segurança
são facilmente configuradas, aplicadas
e monitoradas em todos os níveis da
rede corporativa, e a partir de um único
console.

A solução F-Secure Anti-Virus Corporate Suite garante que os
usuários que se conectarem aos servidores de arquivo Windows ou
Linux com máquinas infectadas, não propagarão esses vírus para a
rede. No caso de servidores Linux, a solução oferece uma camada
protetora adicional completa, com firewall integrado, para prevenir
ataques vindos da rede.

As atualizações diárias e automáticas
dos bancos de dados de definição de
vírus e spyware, realizadas com pouco
uso de banda, dão a garantia de
proteção contínua e sempre atualizada.

>

F-Secure Anti-Virus™ for Windows Servers

>

F-Secure Linux Server Security™

>

F-Secure Anti-Virus™ for Citrix Servers

A eficácia das ferramentas de
varredura de vírus, firewall e filtro de
conteúdo da F-Secure assegura
proteção proativa à rede, mesmo
contra ameaças desconhecidas.

Proteção para E-mails e Gateways de Internet
A solução F-Secure Anti-Virus Corporate Suite remove conteúdos
maliciosos para proteger os e-mails corporativos (SMTP) e o tráfego
web (HTTP e FTP sobre HTTP). Impede a entrada de vírus não
apenas pela internet, mas também entre escritórios remotos e pelo
tráfego interno de e-mails. O módulo opcional F-Secure Spam
Control filtra todos os spams ou mensagens indesejadas.

As equipes de pesquisadores de vírus
trabalham 24/7 para garantir baixos
tempos de resposta e agilidade na
criação de defesas contra novas
ameaças.

>

F-Secure Internet Gatekeeper™

>

F-Secure Anti-Virus™ for Microsoft Exchange

Solução completa e eficiente em termos
de custos, com tudo o que é necessário
para proteger a rede corporativa.

>

F-Secure Anti-Virus™ for MIMEsweeper
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Proteção Proativa contra Ameaças Desconhecidas
Além de reconhecer vírus já identificados, os produtos da F-Secure
reconhecem ameaças novas e desconhecidas, com base em
tecnologia de proteção proativa avançada. O firewall integrado para
PCs, impede acessos não autorizados às estações de trabalho,
escondendo-as de hackers e worms, por meio de constante
monitoramento e filtragem do tráfego na internet. A exclusiva
funcionalidade de quarentena de rede garante o nível de segurança
apropriado às estações de trabalho e notebooks que se conectarem a
rede da empresa, antes de conceder-lhes acesso.
Completo Gerenciamento Centralizado
Graças ao F-Secure Policy Manager, incluso nas licenças da solução
F-Secure Anti-Virus Corporate Suite, os softwares podem ser
instalados, configurados e atualizados de forma central e a partir de
um único console. Além disso, o administrador pode gerar relatórios
detalhados sobre o status da segurança da rede, monitorando-a com
facilidade.
Atualizações Automáticas das Definições de Vírus e Spyware
As atualizações automáticas do antivírus aprimoram a segurança da
informação, pois agregam confiabilidade e permitem a entrega
imediata de arquivos de assinaturas críticas. Os bancos de dados de
definição de vírus são atualizados de forma automática e diária e
garantem 100% de eficácia, sem a intervenção do administrador.
Laboratório de Segurança da Informação da F-Secure
A qualidade de um produto de antivírus está diretamente relacionada
à pesquisa e dedicação que há por trás do mesmo. É por isso que o
F-Secure aparece consistentemente no topo do ranking, quando
comparado com produtos concorrentes.
Uma equipe de
pesquisadores trabalha 24 por dia exclusivamente para garantir
reação imediata às ameaças emergentes e agilidade na distribuição
de vacinas. Na verdade, a F-Secure é uma das poucas empresas que
liberam atualizações diárias de definições de vírus, o que garante
serviço e proteção de altíssima qualidade aos seus clientes.
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Plataformas
F-Secure Policy Manager
F-Secure Policy Manager Console
F-Secure Policy Manager Server
F-Secure Policy Manager Web Reporting
F-Secure Policy Manager Proxy
Windows Server 2000/2003 (XP,
apenas console)
F-Secure Policy Manager for Linux
Red Hat Enterprise Linux 3
Red Hat Enterprise Linux 4
SuSE Linux 9,
SuSE Linux 10,
SuSe Linux Enterprise Server 9
Debian GNU Linux 3.1
F-Secure Internet Gatekeeper
Windows 2000/2003 Server
Qualquer firewall e servidor de email baseado em SMTP
F-Secure Anti-Virus for Microsoft
Exchange
Windows 2000/2003 Server
Exchange 2000/2003 Server
Exchange 5.5 SP4 ou posterior
F-Secure Anti-Virus for MIMEsweeper
Windows 2000/2003 Server
CS MAILsweeper para SMTP 4.3,
5.0, 5.10
CS MIMEsweeper para Web 5.0,
5.10
F-Secure Anti-Virus for Citrix Servers
Windows 2000/2003 Server
Citrix MetaFrame Presentation
Server 3.0/4.0
F-Secure Client Security 7.x
Windows 2000/XP/Vista*
F-Secure Anti-Virus Client Security 6.x
Windows 2000/XP
F-Secure Anti-Virus Client Security 5.x
Windows 98/NT/2000/XP/ME
F-Secure Anti-Virus for Workstations
Windows 95/98/NT/2000/ME/XP
F-Secure Anti-Virus for Windows Servers
Windows 2000/2003 Server
F-Secure Linux Server Security
Novell Linux Desktop 9
SUSE Linux 9.0, 9.1, 9.2, 9.3
SuSE Linux 10.1,
SUSE Linux Enterprise Server 8, 9,
10
SUSE Linux Enterprise Desktop 10
Red Hat Enterprise Linux 3, 4
Red Hat Enterprise Linux 2.1 AS
Mandrake 10.1
Debian 3.1
Ubuntu 5.10 (Breezy)
* Disponível em 2007 para ambientes
de 32 bits
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