É um software de SEGURANÇA DIGITAL, que utiliza a SPN da Trend Micro.
O GateKeeper Security oferece proteção em camadas, que permitem agir pro ativamente contra as
vulnerabilidades, prevenindo e eliminando os códigos maliciosos, ao mesmo tempo que garante a
execução da política de segurança corporativa. Através de um monitoramento contínuo do parque
tecnológico do cliente bem como do acesso a internet.

Compre 1 e leve 3
A cada 1 licença para PC ou MAC adquirida você ganha outras 2 licenças para Android ou IOS

Segurança
Solução endpoint hospedada na nuvem que protege contra vírus, sites perigosos e outra ameaças.

Não requer servidor nem manutenção
Não é necessário o uso de SERVIDORES INTERNOS e nem VPN para utilizar nas filiais.

Proteção contra RANSOMWARES
Possuímos um módulo de DETECÇÃO contra criptografia não autorizada, configurável!

Multi Plataformas
Protege PC, Macs e dispositivos Android, tanto dentro como fora do escritório.

Controle de USB
Impede infecções vindas de unidades de armazenamento USB STORE.

Controle de Sites com Relatórios
Bloqueia o acesso dos funcionários a sites indesejados, receba semanalmente relatórios de uso.

Controle de Sites com Relatórios
Suporte técnico especializado por profissionais de segurança da informação.

PRO

GERENCIAMENTO CENTRALIZADO
Console de Gerenciamento Web

(Hospedado pela Trend Micro. Pode ser acessado de qualquer lugar pela Internet)

Local do servidor de gerenciamento

(Hospedado pela Trend Micro)

Envio de atualizações e patches para os usuários
Envio de políticas para usuários

(Automático)

(Via Internet. Pode ser enviado de qualquer lugar)

PLATAFORMAS
Pcs, laptops, Windows servers
Clientes Mac (iMacs e MacBooks) e servidores
Dispositivos móveis (Android e iOS) - cada funcionário recebe proteção antivírus e proteção para dois dispositivos móveis
NOVA e EXCLUSIVA - Mobile Device Protection
ANTIVÍRUS E SEGURANÇA WEB
Defesa contra vírus, spyware e outros tipos de malware
EXCLUSIVO - Filtro avançado de URL bloqueia sites impróprios
Proteção contra ameaças Web bloqueia vírus e ameaças antes que cheguem à sua empresa
PROTEÇÃO DE DADOS
Controle de dispositivos
Controle de Aplicativo

(limita o acesso de unidades USB e outros dispositivos conectados e bloquear ameaças)

(limita o acesso a programas específicos no dispositivo)

Aprendizagem Automática

(Utiliza tecnologia avançada para detectar riscos à segurança emergentes e desconhecidas)

Bloqueio de comportamento de Malware para ameaças conhecidas e potenciais
Proteção de documentos contra criptografia ou modificação não autorizada
SUPORTE TÉCNICO
Suporte técnico EXCLUSIVO e incluso em horário comercial

Observações:
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