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McAfee SaaS Endpoint Protection
Необхідний захист ПК і серверів на основі «хмарних» технологій

Ключеві переваги
Хмарний захист
• Не потрібний сервер
• Відсутня необхідність в
адмініструванні на об'єктах
• Простота використання
такерування
Додаткові переваги
Постійний, завжди
актуальний захист
• Рідномовна підтримка 8/5
• Англомовна підтримка 24/7
• Використання послуги
McAfee Global Threat
Intelligence

•

Останнім часом кіберзлочинці все частіше вибирають об'єктом атак підприємства
малого і середнього бізнесу, вважаючи, що у них немає достатніх ресурсів для
ефективного захисту. До їх глибокого розчарування, Ви перебуваєте під захистом
McAfee. Рішення McAfee® SaaS Endpoint Protection забезпечить комп'ютерам і
серверам Вашого підприємства захист корпоративного класу, при цьому з простим
управлінням, гнучку і за доступною ціною. Це рішення захистить ваш бізнес від
програм для розкрадання даних, вірусів, шпигунських програм і новітніх загроз
хакерів. Немає ІТ-фахівців? Не проблема! Рішення McAfee SaaS Endpoint Protection
розміщується на серверах McAfee і обслуговується фахівцями McAfee. Це хмарне
захисне рішення є найефективнішим і сучасним засобом
захисту, що не вимагає наявності сервера управління, що ідеально відповідає
потребам Вашого бізнесу і можливостям Вашого бюджету.
Ключові функції
Захист від вірусів і шкідливих програм
McAfee SaaS Endpoint Protection забезпечує захист
комп'ютерів і серверів від вірусів і шпигунських
програм. Рішення в автоматичному режимі
захищає комп'ютери у вашій мережі за рахунок
автоматичного оновлення та безперервної
перевірки на наявність загроз у файлах і
програмах, електронних повідомленнях,
з'єднаннях всередині і поза мережею, а також на
веб-вузлах. Воно швидко виявляє віруси,
шпигунські програми, черв'яки, трояни і інші
потенційні загрози на пристроях, знімних носіях і в
мережі.
При кожному зверненні до файлу на Вашому
комп'ютері модуль захисту від вірусів і
шпигунських програм сканує цей файл на
наявність у ньому потенційних небезпек.

Безпека браузера
Щоб захистити користувачів від веб-загроз, в
McAfee SaaS Endpoint Protection використовується
технологія McAfee SiteAdvisor®, що дозволяє
відображати інформацію про веб-сайтах. У процесі
пошуку або перегляду веб-сайтів користувачам
надається інформація про рейтинг безпеки вебсайтів і звіти про безпеку. Веб-фільтрація дозволяє
адміністраторам контролювати доступ до вебвузлів відповідно до рейтингу безпеки, категорією
вмісту або індивідуальними URL-адресами
Веб-консоль керування
Вбудована веб-консоль керування дозволяє
отримати комплексне уявлення про безпеку всіх
ваших кінцевих точок за допомогою будь-якого веббраузера, підключеного до Інтернету.
•

Міжмережевий екран для ПК
Пропонована компанією McAfee технологія
брандмауера для ПК створює бар'єр між кожним
комп'ютером та Інтернетом або іншими
комп'ютерами у вашій локальній мережі.
Міжмережевий екран для ПК у фоновому режимі
веде моніторинг трафіку на наявність підозрілих дій
і при необхідності вживає відповідні заходи
(наприклад, блокує загрозу)

•

•

•

Центральна консоль, McAfee SecurityCenter,
надає простий спосіб управління захистом усіх
пристроїв. Все управління займає не більше 15
хвилин в день.*
Консоль доступна в будь-який час з будь-якого
пристрою, підключеного до Інтернету.*
Можливість планувати регулярні звіти
про безпеку, які доставляються по електронній
пошті.**
Визначення політик безпеки та їх налаштування
на окремих пристроях або групах пристроїв
незалежно від їх місцезнаходження.

Зовніншій вигяд панелі керування McAfee Cloud ePo послуги "Захист комп'ютерів Windows та Mac"
Специфікації
Нижче представлені мінімальні
системні вимоги. У дужках вказані
рекомендовані вимоги. Реальні
вимоги залежать від характеру
Вашого середовища.
Системні вимоги до кінцевих
пристроїв
•

Процессор: Intel Pentium або інший із
сумісною архітектурою

•

ОЗП: 1 ГБ (рекомендовано 2 ГБ)

Захист від вірусів і шпигунських програм
Клієнтські комп'ютери
• Microsoft Windows 10
• Microsoft Windows 8.1 Update 1
• Microsoft Windows 8
• Microsoft Windows 7
• Microsoft Windows Vista
• Microsoft Windows XP Professional with
latest Service Pack (64-bit not supported)
• Mac OS X Mountain Lion (version 10.8 or
later)
• Mac OS X Lion (version 10.7 or later)
• Mac OS X Snow Leopard (version 10.6 or
later)
• Mac OS X Leopard (version 10.5 or later)
Веб-фільтрація трафіку (proxy)
McAfee SaaS Web Protection
поставляється в якості служби. Системні
вимоги відсутні; просто перенаправляйте
веб-трафік через наші світові дата-центри
фільтрації

Мал 1. McAfee Cloud ePo забезпечує централізоване управління установками, формуванням звітів і налаштуванням політик
безпеки*

•

Безкоштовний 30-добовий період тестування
Оцініть можливості хмарних рішень захисту за допомогою безкоштовної 30-денної ознайомчої
версії. Відвідайте сторінку http://saas.in.ua/services
Додаткова інформація
Для отримання більш докладних відомостей відвідайте наші сайти http://saas.in.ua,
http://wolfson.com.ua або телефонуйте +(380)-44-35-35-007.

* Консоль керування може бути, як доступною для керування замовником, так і ні, у випадку, якщо замовник
делегує право керування, внесення змін та створення звітів фахівцям Wolfson LLC
**Замовник має можливість планувати звіти тільки у випадку самостійного керування консолью керування
послугами
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