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APX Módulo Image Analysis
OBTENHA VISIBILIDADE SOBRE ANEXOS DE IMAGENS DE ALTO RISCO DISTRIBUÍDOS POR EMAIL

Pornografia e outras imagens explícitas estão sendo cada
vez mais examinadas por países e empresas para aumentar
a segurança e produtividade no local de trabalho. As leis
responsabilizam os empregadores, com penalidades cada vez
mais altas, e, para uma empresa Fortune 500 típica, o assédio
sexual pode custar US$ 6,7 milhões ao ano em absenteísmo, baixa
produtividade e rotatividade de funcionários.

Forcepoint Image Analysis ajuda a demonstrar o compromisso do
empregador, permitindo que os funcionários:
• Identifiquem usuários que estão usando o sistema de
email de forma inadequada
• Monitorem emails que contêm anexos de imagens de alto risco
• Eduquem os usuários sobre a política de uso de email da empresa
• Apliquem a política como e quando necessário

POR QUE Forcepoint™ IMAGE ANALYSIS?
Não estar ciente do problema não é mais uma defesa válida
para os empregadores e as repercussões podem se estender a
acusações criminais contra o empregador, se imagens ilegais
estiverem envolvidas. O módulo Forcepoint Image Analysis fornece
recursos potentes para detecção de imagens ilícitas para ajudar
os empregadores a monitorar, educar e exigir o cumprimento da
política da empresa. Essa abordagem proativa pode fortalecer o
ambiente de trabalho e ajudar a manter os talentos, e ainda reduzir
os riscos de responsabilidade.

Na maioria dos casos, a obrigação de comprovar que todas as
medidas razoáveis foram adotadas é do empregador.

Tipicamente, um empregador deve ter uma política apropriada para
uso aceitável de email, que seja aplicada, monitorada e comunicada
com eficácia. Mas uma política por escrito não é suficiente. Uma
política que não seja implementada com comunicação, educação
e fiscalização terá pouco ou nenhum uso para isenção de
responsabilidade.

AUSTRÁLIA
“Um local de trabalho sexualmente hostil inclui a exibição de
materiais obscenos ou pornográficos.”
– Comissão de Direitos Humanos da Austrália
UNIÃO EUROPEIA
“Assédio Sexual inclui conduta ‘não-verbal’ que crie um ‘ambiente
hostil, degradante, humilhante ou ofensivo.’”
– Diretiva 2002/73/EC do Parlamento Europeu e do Conselho de 23
de setembro de 2002
CANADÁ
“O assédio sexual pode incluir… um ambiente envenenado
(imagens pornográficas no local de trabalho).”
– Comissão de Direitos Humanos de Ontário
ESTADOS UNIDOS
“A proliferação de pornografia e comentários degradantes, se
suficientemente contínua
e pervasiva, pode ser considerada como criadora [de um
ambiente de trabalho hostil].”
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– Comissão para Oportunidades Iguais no Emprego dos EUA
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OBRIGAÇÕES LEGAIS DE UM EMPREGADOR
A ONU e muitos países consideram uma exposição a pornografia
na definição de ‘assédio sexual’. Eles reconhecem que os
empregadores têm obrigação de proteger os funcionários contra
assédio sexual. E há leis em lugares como EUA, Europa, Austrália,
Nova Zelândia e Ásia que responsabilizam os empregadores por
ações de funcionários nesse aspecto.
TECNOLOGIA DE ANÁLISE DE IMAGENS Forcepoint
Módulo Forcepoint Image Analysis utiliza tecnologia avançada de
visão digital, que alavanca 12 técnicas diferentes para diferenciar de
forma confiável entre imagens pornográficas e não pornográficas
em millisegundos. O baixo índice de falsos positivos é alcançado
dedicando menos atenção a métodos de ‘tom de pele’, que tendem
a erros e concentrando em marcadores visuais mais precisos para
obter uma experiência confiável sem assinatura.

“O assédio sexual custa, para uma
empresa Fortune 500 típica, US$ 6,7
milhões ao ano em absenteísmo,
baixa produtividade e rotatividade
de funcionários.”
— hr-guide.com

SUAS NECESSIDADES

SOLUÇÕES Forcepoint

Integração com as soluções
líderes Forcepoint Triton®

Forcepoint Image Analysis está disponível como módulo add-on opcional para soluções TRITON AP-EMAIL e

Obtenha visibilidade para
imagens explícitas

Adicione o módulo Forcepoint Image Analysis a soluções de segurança compatíveis AP-EMAIL ou AP-DATA para

Identifique usuários de alto risco

TRITON AP-DATA.

identificar com precisão imagens que representam um risco para sua empresa.
Direcione os emails com imagens de alto risco para uma fila dedicada do Image Analysis, permitindo que os administradores
identifiquem facilmente os usuários que recebem ou enviam imagens inadequadas.

Informe os usuários sobre a
política da empresa

Altere comportamentos, notificando os remetentes quando o conteúdo do email pode ter infringido a política de uso

Política de prevenção

Crie políticas para quarentena provisória de emails que contêm conteúdo de alto risco.

Sensibilidade do mecanismo
ajustável

Ajuste a agressividade da tecnologia de detecção para alinhamento com as preferências de sua organização.

Exame em tons de cinza
Exame de arquivos do
Microsoft Office

contato
www.forcepoint.com/contact

aceitável da empresa.

Forcepoint Image Analysis pode identificar anexos com imagens sexualmente explícitas mesmo se foram convertidos
para tons de cinza.

Examina imagens incorporadas em arquivos do Microsoft Office, como Word e PowerPoint.

sobre FORCEPOINT

Forcepoint™ é uma marca comercial da Forcepoint, LLC. SureView®, ThreatSeeker® e TRITON® são marcas comerciais registradas da
Forcepoint, LLC. é uma marca comercial registrada da Raytheon Company. Todas as outras marcas comerciais e registradas pertencem
aos respectivos proprietários.
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