Datasheet

Forcepoint Web Filter Security
PROTEÇÃO CONTRA AMEAÇAS SEM PROXY, COM ATUALIZAÇÕES
DE SEGURANÇA EM TEMPO QUASE REAL

Forcepoint Web Filter Security protege sua rede e seus
recursos contra as ameaças mais recentes, e fornece aplicação
de políticas para uso produtivo da web. É informado por
atualizações de segurança em tempo real fornecidas por
Forcepoint ThreatSeeker Intelligence, uma coleção de mais de
900 milhões de pontos de extremidade unificados que usa as
defesas de segurança do Forcepoint ACE para analisar
5 bilhões de solicitações por dia.
POR QUE FORCEPOINT É A MELHOR OPÇÃO?
Forcepoint Web Filter Security bloqueia ameaças da web para
reduzir infecções por malware, diminuir os incidentes de suporte
técnico e liberar recursos de TI valiosos. Com mais de 120
categorias de segurança e filtragem, centenas de controles de
aplicativos e protocolos da web, e mais de 60 relatórios com
personalização e acesso baseado em funções, o Web Filter Security
é uma solução transparente e fácil de implementar que evita a
complexidade de um gateway de proxy.

• Os filtros de aprovação/rejeição personalizados podem ser
programados ou permanentes, e podem aceitar inteligência de
segurança de terceiros.
• Inclui controles para vídeos virais, de entretenimento e vigilância,
além de suporte para vídeos educativos no YouTube.
• Fornece centenas de controles para aplicativos e protocolos,
e monitoramento de portas completo, além de análise de proxy.
ADMINISTRAÇÃO E RELATÓRIOS UNIFICADOS
• A interface de usuário unificada Forcepoint simplifica
o provisionamento e habilita relatórios baseados em funções.
• Inclui mais de 60 relatórios predefinidos, muitos relatórios
facilmente personalizáveis e alertas administrativos.
• A TRITON Architecture é compatível com expansão para produtos
de segurança de Email, Dados ou Móvel, ou upgrade para
Forcepoint Web Security.

ATUALIZAÇÕES DE SEGURANÇA EM TEMPO REAL E CONTROLES
DE POLÍTICAS GRANULARES
• Recebe atualizações de segurança em tempo real do Forcepoint
ThreatSeeker Intelligence, uma das maiores redes de análise de
ameaças do mundo, que inclui dados do Facebook.
• Inclui controles de política de segurança web líderes do setor,
mais de 120 categorias de segurança web e conteúdo, e cotas de
tempo com várias opções de autenticação para usuários e grupos.
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A MELHOR PROTEÇÃO SEM UM PROXY
• IInteligência de segurança do Forcepoint ThreatSeeker
Intelligence
• Atualizações de segurança em tempo real para a proteção
e as avaliações mais recentes
REDUZ A COMPLEXIDADE
• Implementação transparente usando a infraestrutura de
rede local

CONECTA 900
MILHÕES DE PONTOS
DE EXTREMIDADE E
ATÉ 5 BILHÕES DE
SOLICITAÇÕES/DIA

• Implementação em appliance ou software
• Uma interface de usuário para administrar o Web Security
e qualquer produto Forcepoint adicional para segurança
de email, dados ou móvel
MELHORA A PROTEÇÃO
• Reduza as infecções por malware e os riscos de furtos de
dados e danos à reputação
• Reduza os incidentes de suporte técnico e o tempo gasto
recriando imagens de sistemas
• Libere recursos de TI para habilitar novas operações de
negócios
AUMENTE A PRODUTIVIDADE
• Controles de políticas líderes do setor, incluindo cotas
de tempo
• Mais de 120 categorias da web, incluindo vídeos,
produtividade e banda de rede
ADMINISTRAÇÃO E RELATÓRIOS INTUITIVOS
• Conjunto de quatro painéis de controle personalizáveis
para uma visualização abrangente da atividade da rede e
dos níveis de ameaças

A Rede ThreatSeeker usa as defesas de segurança do ACE para
analisar 3-5 bilhões de solicitações por dia, com conhecimentos
de laboratório de segurança em que você pode confiar.

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
e, em conjunto com a defesa 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.

• Mais de 60 relatórios predefinidos para exibição de
informações de negócios e técnicas
• Facilidade para personalização, geração e distribuição
de relatórios

“Forcepoint ajuda a nos defender
contra milhões de ataques online
a cada mês e reduziu de forma
significativa as infecções por
malware.”
— Agente

de Segurança
Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA
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SUAS NECESSIDADES

SOLUÇÕES FORCEPOINT

Facilidade de instalação e administração

O Web Security oferece implantação livre de proxy, transparente e de fácil integração com sua

Atualizações de segurança em tempo real para
proteção contra ameaças

Web Security recebe atualizações de segurança em tempo real do Forcepoint ThreatSeeker

Analisar, administrar e monitorar níveis de
ameaças e atividade de rede

Web Filter Security inclui um console intuitivo e baseado na web, e painéis de controle que fornecem

Controles de vídeo para proteger recursos
de rede, e filtros personalizados para
aprovação/rejeição

Web Filter Security permite exibir vídeos educativos do YouTube, e fornece controle sobre vídeos

Monitoramento de portas de rede com
controles de aplicativos e protocolos

O Network Agent integrado fornece monitoramento de portas completo que inclui tráfego e análise

Proteção para usuários remotos e na nuvem

Um módulo de filtro remoto opcional e/ou o Web Filter Security Cloud Module fornece acesso web

Defesa contra ameaças avançadas em
tempo real

Faça upgrade para Forcepoint Web Security para obter controles de mídias sociais, inspeção

infraestrutura de rede existente.

Intelligence para ajudar a proteger contra as ameaças, malware, phishing e scams mais recentes.

visibilidade completa para os níveis de ameaças atuais, a atividade de rede e aplicação de políticas
de segurança. Os relatórios são fáceis e intuitivos.

virais, de entretenimento e vigilância. Os filtros de aprovação/rejeição personalizados podem ser
programados para vencimento para eventos especiais, e oferecem suporte a exceções para remediar
incidentes de suporte técnico.

de proxy, e tem controles para centenas de aplicativos e protocolos.

para usuários remotos, para proteção contra ameaças e aplicação de políticas.

SSL, segurança em tempo real do ACE em linha e prevenção contra perda de dados, e um painel
de controle de ameaças avançadas para relatórios forenses e captura de furto de dados durante
incidentes de segurança.
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