Datasheet

APX Módulos Cloud e Hybrid
OBTENHA VISIBILIDADE, CONTROLE E SEGURANÇA PARA DADOS CONFIDENCIAIS RECEBIDOS E
ENVIADOS, APLIANDO OS RECURSOS DE DLP CORPORATIVO PARA SEUS CANAIS DE WEB E EMAIL

A segurança Web atual requer as defesas em linha em
tempo real mais avançadas, combinadas com facilidade de
implementação, baixo custo de operações e a disponibilidade de
um serviço de segurança na nuvem. Os módulos Cloud e Hybrid
Forcepoint™ ampliam a proteção contra Ameaças Avançadas dos
clientes Web e Email para os usuários em roaming.
AMPLIE A PROTEÇÃO CONTRA AMEAÇAS AVANÇADAS PARA
USUÁRIOS EM ROAMING
Como ocorre com todos os produtos TRITON® APX, o Forcepoint
ACE (Advanced Classification Engine) bloqueia Ameaças
avançadas e previne furto de dados analisando todo o conteúdo de
páginas da web, scripts ativos, links da web, executáveis e outros
arquivos para comunicações de entrada e saída. Com os módulos
Cloud e Hybrid, você pode estender esta proteção para os usuários
em roaming e remotos.

ALTA DISPONIBILIDADE, PROVISIONAMENTO FÁCIL E BAIXO
CUSTO DE OPERAÇÕES
• Datacenters globais com certificações ISO 27001 fornecem
alta disponibilidade, provisionamento fácil e custo total de
operações mais baixo para usuários em qualquer local.
• Conecte redes inteiras, locais de varejo, usuários remotos e
usuários residenciais sem provisionamento de hardware.
• Opcionalmente, adicione TRITON AP-MOBILE para proteger
usuários em dispositivos móveis como smartphones e tablets,
em acréscimo aos usuários em roaming.

• As defesas de contenção analisam todas as comunicações
recebidas e enviadas, bloqueando comunicações de botnet de
Comando e Controle, e ataques de furto de dados.
• Incluem controles de política de segurança web líderes do
setor, cotas de tempo e controles da web social com várias
opções de autenticação para usuários e grupos.
• Os controles da web social incluem Facebook, Twitter, LinkedIn
e YouTube, com controles operacionais dentro de cada
aplicativo de nuvem.
• A inspeção de tráfego SSL é utilizada para detectar ameaças
e furto de dados, bloquear ferramentas de proxy avoidance, e
validar serviços web de destino para evitar fraudes.
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APX Módulos Cloud e Hybrid

IMPLEMENTAÇÕES CLOUD E HYBRID
Implementação Cloud

Implementação Híbrida

DEFESAS AVANÇADAS
• Defesas em linha em tempo real do ACE para usuários
no site e remotos
• Painel de controle de segurança com detalhes de
relatórios forenses
PROTEÇÃO APRIMORADA
• Reduza os incidentes de 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 o pessoal de TI para trabalhar em novas oportunidades
de negócios
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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 e é apoiado pelo Forcepoint
ThreatSeeker Intelligence Cloud.
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CONFIE EM SERVIÇO SUPERIOR
• SLA de 99,999% líder do setor
• Datacenters globais (com certificação ISO 27001)
• Equipe 24 horas, 7 dias por semana
• Sistemas de detecção de intrusões físicas
• Vigilância em vídeo
• Listas de acesso restrito
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FEATURE

MÓDULO CLOUD

MÓDULO HYBRID

Aplica-se a TRITON AP-WEB

Sim

Sim

Aplica-se a TRITON AP-EMAIL

Sim

Sim

Defesa contra Ameaças Avançadas com
base no ACE?

Sim

Sim

Datacenters globais com certificação ISO
27001?

Sim

Sim

Painel de Controle de Ameaças Avançadas

Sim

Sim

Novos relatórios baseados na nuvem com

Relatórios

gerador de relatórios fácil de usar com arrastar
e soltar

Mais de 60 relatórios predefinidos e
personalizáveis

Capacidade para adicionar o Módulo
Sandbox?

Sim

Sim

Capacidade para adicionar o Módulo DLP?

Limitada

Sim

contato
www.forcepoint.com/contact
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