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F-Secure Anti-Virus
Small Business Suite
Solução Nova e de Fácil Uso Protege as Informações das PMEs

Principais Diferenciais

A rede local, os servidores de arquivo e de e-mail e a internet rápida
também são as bases do trabalho eficaz nas empresas de pequeno e
médio porte. Os antivírus tradicionais não são mais suficientes para
protegê-las contra a inteligência dos hackers ou os novos vírus,
worms e cavalos de tróia que se espalham rapidamente.
A solução F-Secure® Anti-Virus™ Small Business Suite é de fácil uso e
gerenciamento centralizado, e foi especialmente desenvolvida para
garantir a segurança da informação em ambientes Microsoft® Small
Business Server. Adapta-se perfeitamente a empresas de pequeno e
médio porte e inclui todos os componentes necessários em um flexível
pacote de licença (para 5 a 99 dispositivos). Com a solução F-Secure
Anti-Virus Small Business Suite, você pode se concentrar em seu
negócio, pois a F-Secure se encarrega de cuidar das ameaças à rede.
A solução F-Secure Anti-Virus Small Business Suite inclui os seguintes
softwares premiados:
> F-Secure Client Security™ 7, que fornece proteção às estações de
trabalho corporativas. O software tem gerenciamento central e
combina tecnologias robustas e avançadas de proteção baseada
em assinatura e de monitoramento de comportamento, para
prevenir epidemias globais e locais de malware, bem como
intrusões.
> F-Secure Anti-Virus™ for File Servers, que atua para garantir que
os usuários que se conectarem aos servidores de arquivo com
máquinas infectadas não espalharão seus vírus para a rede.
> F-Secure Anti-Virus™ for Microsoft Exchange, que remove vírus,
worms e cavalos de tróia ocultos em anexos de e-mail e
documentos armazenados em pastas públicas, protegendo os
ambientes Microsoft Exchange.
> F-Secure Policy Manager™, que propõe uma forma fácil e
escalável de realizar instalações de aplicativos de segurança,
definir e implantar políticas de segurança e de monitorar o
sistema para garantir sua conformidade com as políticas
corporativas de segurança. O F-Secure Policy Manager permite
que os administradores de TI das empresas gerenciem as
soluções antivírus e todas as soluções de segurança de conteúdo
importantes da rede, em todos os níveis da mesma.

F-Secure Anti-Virus Small Business Suite

> Proteção automática e em tempo
real contra vírus e spywares.
> F-Secure BlackLight™ - tecnologia
de detecção e remoção de
rootkits.
> Atualizações e instalações
automáticas.
> Gerenciamento centralizado
> Relatórios automáticos.
> Disponibilidade em várias línguas.
Plataformas Suportadas
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/Me/2000/XP
F-Secure Anti-Virus for File Servers
Windows 4.0/2000 (incl. Terminal
Server)/2003
F-Secure Anti-Virus for Microsoft
Exchange
Windows 2000/2003 Server
Exchange 2000/2003 Server
Exchange 5.5 SP4 ou posterior
F-Secure Policy Manager Console
Windows 2000/XP/Server 2003
F-Secure Policy Manager Server e FSecure Policy Manager Web Reporting
Windows 2000/2003
RedHat Enterprise Linux ES 3.04.0
SUSE Linux 9.0-10.0
Debian 3.1

www.f-secure.com.br

Essa nova solução de segurança da informação impede a ação de
hackers, vírus, worms, cavalos de tróia, spywares, adwares e ameaças
de dia zero na rede, quer a disseminação ocorra via e-mail,
servidores de arquivo ou estações de trabalho. A proteção do
antivírus fica constantemente atualizada, graças às diversas
atualizações automáticas e diárias e aos baixos tempos de respostas
às epidemias de vírus.
Facilidade de Uso, Baixo Custo de Administração e de Implantação
Todas as soluções antivírus da F-Secure podem ser gerenciadas com
um único sistema, a partir de um só ponto. O F-Secure Policy
Manager permite que todos os produtos de antivírus sejam instalados,
configurados e monitorados de forma central. É possível obter
relatórios detalhados e alertas a partir do console de gerenciamento
ou do navegador web.

F-Secure Policy Manager Proxy
Windows 2000/XP/2003
* Disponível em 2007 para ambientes
de 32 bits
Quatro estrelas para o F-Secure AntiVirus Client Security e F-Secure Policy
Manager, concedidas pela SC
Magazine, em junho de 2006

Solução Abrangente
A solução F-Secure Anti-Virus Small Business Suite, impede a ação de
hackers, vírus, worms e cavalos de tróia, quer a disseminação ocorra
via e-mail, servidores de arquivo ou estações de trabalho.
Pesquisa Antivírus 24 X 7
A qualidade de um produto de antivírus está diretamente relacionada
à pesquisa e dedicação que há por trás do mesmo. A Equipe de
Pesquisa Antivírus da F-Secure fica de plantão 24 horas por dia, 7
dias por semana para responder às novas ameaças. Composta por
especialistas em vírus, de renome mundial, a equipe desenvolve e
distribui vacinas contra novos vírus imediatamente após descobri-los
e, em muitos casos, bem antes de outros fabricantes de soluções
antivírus fazê-lo.
Definições de Vírus Atualizadas Automaticamente
A proteção do antivírus fica constantemente atualizada, graças às
diversas atualizações automáticas e diárias e aos baixos tempos de
respostas às epidemias de vírus. As atualizações dos arquivos de
assinatura de vírus são baixadas automaticamente, em segundo
plano, e pouco consumo de banda. O administrador do sistema tem
sempre a segurança de possuir todas as últimas atualizações, sem
precisar procurar na web.
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