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Desde danos a reputações até multas e penalidades de agências
reguladoras, uma violação de dados pode ter consequências
devastadoras. Proteger os usuários em roaming contra ameaças
e furto de dados continua sendo um desafio significativo para a
TI. Forcepoint DLP Endpoint protege usuários em roaming contra
ameaças avançadas e furto de dados dentro e fora da rede, em uma
solução fácil de usar. Tecnologias avançadas ajudam identificar
rapidamente e proteger dados confidenciais, e fornecem insight
forense acionável sobre ataques a dispositivos de pontos
de extremidade dentro e fora da rede. Forcepoint DLP Endpoint
protege os seus dados, permitindo que a sua força de trabalho
móvel faça negócios onde e quando precisar.

Forcepoint habilita sua segurança de
pontos de extremidade
• Proteja dados confidenciais em dispositivos Mac OS X e Microsoft
Windows fora da rede.
• Proteja os pontos de extremidade fora da rede contra Ameaças
Avançadas.
• Proteja contra ameaças de entrada ou dados de saída ocultos em
tráfego SSL de todos os pontos de extremidade.
• Habilite o compartilhamento seguro de dados com parceiros
usando criptografia de dados integrada com base em arquivos.
• Adote serviços em nuvem, como Microsoft Office 365 e Box, com
segurança e confiança.
• Demonstre facilmente controles de segurança para auditores
e executivos, para cumprir requisitos de conformidade e
regulatórios.

Principais recursos do
Forcepoint DLP Endpoint
• Suporte para impressões digitais (inclusive parciais)
em dispositivos de ponto de extremidade dentro e
fora da rede.
• Suporte para pontos de extremidade Mac OS X e
Microsoft Windows.
• Proteção a dados confidenciais enviados para
dispositivos USB, mídias removíveis, impressoras ou
serviços em nuvem, como Microsoft Office 365 e Box.
• Criptografia de arquivos com base em políticas para
proteger dados confidenciais armazenados em mídias
removíveis.
• Detecte envio de registros de IP e clientes para fora
da empresa usando clientes de e-mail e webmail.
• O Drip DLP considera a transmissão cumulativa de
dados para identificar pequenas quantidades de
vazamentos de dados.
• Inspeção eficaz de tráfego HTTPS com a flexibilidade
para decidir qual tipo de tráfego SSL deve ser
inspecionado.
• Identificação da atividade Web de ameaças avançadas
em toda a Cadeia de Ataques o em pontos de
extremidade que operam além do alcance das
defesas de rede.

www.forcepoint.com

“Nós executamos um agente remoto da Forcepoint que é
pré-configurado para enviar os produtos Forcepoint para
os notebooks. Sempre que um notebook sai da nossa rede,
comunica-se de volta com a rede, que aplica as políticas de
Internet ao notebook. Assim, todos os notebooks sempre
operam com as mesmas políticas de nossa rede interna.”

Forcepoint DLP Endpoint

— Jeff Howells, Arquiteto de Rede, Conselho Municipal de Wollongong

Recursos Forcepoint DLP Endpoint
HABILITE USUÁRIOS EM ROAMING FORA DA REDE
Os usuários com frequência precisam ter acesso a
informações confidenciais, mesmo quando estão operando
remotamente. Forcepoint DLP Endpoint fornece os controles
contra furto de dados necessários em computadores
portáteis Mac OS X e Microsoft Windows, para que você possa
habilitar esses usuários com segurança. Localize e proteja
dados críticos que residem em pontos de extremidade, não
importa se o usuário está dentro ou fora da rede da empresa,
incluindo recursos potentes de impressão digital de dados,
com frequência ausentes nas soluções de DLP para pontos de
extremidade.
A SEGURANÇA WEB SEGUE OS SEUS USUÁRIOS EM ROAMING
Os riscos de ataques baseados na Web, incluindo ameaças
avançadas, são ainda maiores para usuários que operam
fora da rede da empresa. Forcepoint DLP Endpoint amplia
a segurança Web para os usuários em roaming, permitindo
que acessem com segurança os recursos baseados na Web.
Mais do que simples filtragem de URLs, a atividade de ataque
na Cadeia de Ataques pode ser identificada e bloqueada,
mesmo ao trabalhar em um ambiente sem proxy. Forcepoint
DLP Endpoint analisa o tráfego SSL para proteger o canal da
Web para seus usuários em roaming, mesmo ao usar email
na nuvem, mídias sociais ou outros serviços que utilizam
conexões seguras.

ADOTE A INOVAÇÃO COM SEGURANÇA E CONFIANÇA
Atender as necessidades dos clientes e manter a
competitividade requer inovar e habilitar sua força de trabalho
com novas soluções e tecnologias. Forcepoint DLP Endpoint
ajuda a adotar com segurança novos serviços na nuvem, como
Microsoft Office 365 ou Box, com defesas contra ameaças
da Web e a capacidade para manter o controle de dados
confidenciais. Os usuários em Mac OS X ou Microsoft Windows,
dentro ou fora da rede, trabalhando a qualquer hora, em
qualquer lugar, recebem o benefício completo das defesas
contra ameaças avançadas e DLP. Controle o uso de mídias
removíveis, como pen drives, com opções para bloquear ou
criptografar dados identificados por políticas. Controle o
fluxo de dados para serviços em nuvem, sem deixar de inovar
conforme necessário para ampliar a sua empresa.
ADMINISTRE FACILMENTE COM SEU PESSOAL DE
TI EXISTENTE
Os desafios de pessoal em TI incluem número limitado de
funcionários e encontrar pessoal de segurança qualificado.
A TRITON Architecture unifica a gestão de segurança para
Web, Email, Dados e Pontos de Extremidade, incluindo
políticas que podem ser definidas facilmente e implementadas
quando necessário. Responda rapidamente a novas ameaças
em vários canais, incluindo proteção para usuários em
roaming. Proteja seus dados confidenciais e as informações
proprietárias e identificáveis pessoalmente, cumprindo com
facilidade seus requisitos de conformidade e regulamentação,
com uma biblioteca abrangente de políticas out-of-the-box.
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A potência por trás das soluções Forcepoint
ACE (Advanced Classification Engine)

Forcepoint ACE fornece defesas contextuais em linha e em
tempo real para segurança Web, Email, de Dados e Móvel,
usando pontuação de riscos composta e análises preditivas para
fornecer a segurança mais eficaz disponível. Também fornece
contenção ao analisar o tráfego de entrada e saída com defesas
com reconhecimento de dados para proteção líder do setor contra
furto de dados. Classificadores para análise de segurança, dados
e conteúdo em tempo real, resultantes de anos de pesquisa e
desenvolvimento, habilitam o ACE a detectar mais ameaças do que
os mecanismos antivírus tradicionais todos os dias (a comprovação
é atualizada diariamente em http://securitylabs.forcepoint.com).
O ACE é a defesa primária por trás de todas as soluções
Forcepoint TRITON Architecture e é apoiado pelo Forcepoint
ThreatSeeker Intelligence.

CONJUNTO INTEGRADO DE RECURSOS DE AVALIAÇÃO
DE DEFESAS EM 8 ÁREAS PRINCIPAIS.
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• A operação em linha não apenas
monitora, mas bloqueia as ameaças.

Forcepoint DLP Endpoint

Forcepoint ThreatSeeker Intelligence

O Forcepoint ThreatSeeker Intelligence, administrado pelo
Forcepoint Security Labs, fornece a inteligência de segurança
coletiva essencial para todos os produtos de segurança Forcepoint.
Reúne mais de 900 milhões de pontos de extremidade, incluindo
entradas do Facebook e, em conjunto com as defesas de segurança
do Forcepoint ACE, analisa até 5 bilhões de solicitações ao dia. Esse
reconhecimento abrangente de ameaças de segurança habilita o
Forcepoint ThreatSeeker Intelligence a oferecer atualizações de
segurança em tempo real que bloqueiam Ameaças Avançadas,
malware, ataques de phishing, fraudes e scams, e fornecem as
avaliações da Web mais recentes. O Forcepoint ThreatSeeker
Intelligence é incomparável em alcance e no uso das defesas em
tempo real do ACE para analisar dados coletivos. (Quando você
faz upgrade para Web Security, o Forcepoint ThreatSeeker
Intelligence ajuda a reduzir a sua exposição a ameaças da
web e furto de dados.)

TRITON Architecture

Com segurança melhor da categoria, a arquitetura unificada
TRITON Architecture oferece proteção no ponto de clique com
defesas em linha e em tempo real do Forcepoint ACE. As defesas
em tempo real incomparáveis do ACE são apoiadas pelo Forcepoint
ThreatSeeker Intelligence e os conhecimentos dos pesquisadores
do Forcepoint Security Labs. O resultado potente é uma arquitetura
única, com uma interface de usuário unificada e inteligência de
segurança unificada.
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