FICHA TÉCNICA

WORRY-FREE BUSINESS SECURITY
Como a maioria das pequenas empresas, você provavelmente tem recursos
limitados para sua segurança de TI. Portanto, se proteger contra as ameaças
de TI em constante evolução pode ser um grande desafio. A Trend Micro pode
ajudá-lo a superar as dificuldades e proteger seus funcionários em qualquer
lugar, hora e dispositivo.
Nos últimos cinco anos, mais empresas em todo o mundo confiaram na Trend
Micro para a sua segurança de conteúdo. Nós também conseguimos a mais alta
pontuação nos testes realizados pela AV-Test.org entre todos os fornecedores de
segurança de endpoint corporativo e de dispositivos móveis participantes.

The Independent IT-Security Institute

A Trend Micro consistentemente teve a melhor
pontuação tanto na segurança de endpoint como na
segurança de dispositivos móveis.

”

Proteção completa do usuário projetada para pequenas empresas

O Trend Micro Worry-Free
Business Security nos
dá as ferramentas para
atingirmos nossas metas
de TI, fornecendo a solução
de segurança que protege
nosso ambiente de TI e
melhorando a eficiência.

”

Kenan Uçar,
Especialista de TI, Feget Partners

O Trend Micro™ Worry-Free™ Business Security fornece proteção completa do
usuário, com recursos antivírus, antispam, segurança da web, proteção contra
ransomware e segurança de dados para seus PCs, Macs, servidores e dispositivos
móveis. Exclusivamente projetada para pequenas empresas, a proteção contra
ataques direcionados dá a você uma segurança extra contra ameaças avançadas.
Projetado especificamente para pequenas empresas, o Worry-Free Business
Security é fácil de usar, ocupa pouco espaço e não deixará você e sua equipe lentos.
Você tem a opção de implementá-lo no local ou hospedado pela Trend Micro. Com
o Worry-Free Business Security, você ficará confiante, sabendo que sua segurança
de TI é abrangente e os dados de sua empresa estão seguros.
Usando a inteligência global de ameaças da Trend Micro Smart Protection
Network™, o Worry-Free Business Security fornece proteção imediata contra as
mais recentes ameaças. Diariamente, a Smart Protection Network analisa mais
de 15 terabytes de dados de ameaças. Depois, identifica e bloqueia mais de 250
milhões de ameaças na nuvem antes que elas possam chegar aos seus sistemas.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS DO WORRY-FREE BUSINESS SECURITY
•	Bloqueio em tempo real das últimas ameaças na nuvem, antes que cheguem às
suas máquinas, lhe dando tranquilidade
•	Solução de segurança completa feita para pequenas empresas deixa que você se
concentre em outras prioridades
•	Controle centralizado para seu Windows, Macs e dispositivos móveis Android e
iOS facilita a visualização do que está acontecendo
•	Opções para implementação no local (on-premise) ou hospedada pela Trend Micro;
flexibilidade de escolher o modelo que funciona melhor para seu ambiente
•	Proteção contra ataques direcionados e spear-phishing dão a você uma camada a
mais de proteção contra malware avançado, ameaças de dia-zero e explorações de
documentos.
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Conteúdo & URL

Fonte: Canalys, Worldwide IT Security
Market, março de 2015

Atenção: Parceiros de Canal
O Worry-Free Business Security é a
única solução para pequenas empresas
com o Trend Micro™ Remote Manager
- uma ferramenta grátis, na nuvem,
que permite que você gerencie
centralmente seus clientes do WorryFree Business Security a partir de um
só console, seja no local ou hospedado.
O Remote Manager ajuda você a
aumentar a lucratividade reduzindo os
custos de servir e gerenciar todos os
seus clientes.
O Worry-Free Business Security está
disponível no programa de
Provedores de Serviços Gerenciados
(MSP) da Trend Micro.

TABELA DE COMPARAÇÃO DAS SOLUÇÕES WORRY-FREE BUSINESS SECURITY
Worry-Free
Services Advanced

Worry-Free
Standard

Worry-Free
Advanced

PCs, laptops, servidores Window

P

P

P

P

Clientes Mac (iMacs e MacBooks) e
servidores

P

P

P

P

Dispositivos Móveis

P

P

Defende contra vírus, spyware e outros
tipos de malware

P

P

P

P

URL avançada que ajuda a controlar o
acesso de funcionários a sites

P

P

P

P

Firewall bloqueia ou permite certos tipos
de tráfego de rede

P

P

P

P

Monitoramento de comportamento
protege os clientes contra modificações
incomuns no sistema operacional ou no
software instalado

P

P

P

P

Reputação web impede acesso a URLs que
apresentam riscos de segurança

P

P

P

P

APRIMORADO - Proteção contra
ransomware

P

P

P

P

P

P

P

P

Plataformas

P

Proteção de Ameaças e Segurança
Web

Proteção de Dados
Controle de dispositivos limita o acesso
de unidades USB e outros dispositivos
para impedir a perda de dados e bloquear
ameaças
Prevenção de perda de dados em mensagens de email

As soluções Worry-Free Advanced
e Worry-Free Services Advanced
suportam o email Microsoft Office
365 com o Trend Micro Hosted Email
Security

”

Worry-Free
Services

Nossos clientes
realmente gostam
da facilidade de uso
das soluções Trend
Micro Worry-Free.
Eles adoram o pouco
espaço que ocupam
e as taxas incríveis de
detecção de malware.

”

Mack Gilbreath,
Gerente de Vendas,
Guardian Network Solutions

P

Filtro de conteúdo de mensagens em email

P

P

P

Via Hosted Email
Security incluído

Segurança de Mensagens e Antispam
Bloqueia spam e vírus em emails antes que
eles cheguem aos servidores de email,
tanto servidores Exchange no local como
soluções de email hospedadas
Proteção de ameaças e antispam
multicamadas para servidores Microsoft™
Exchange

P

Proteção contra ataques avançados
direcionados e spear-phishing

Via Hosted Email
Security incluído

P

Segurança e Gerenciamento de
Dispositivo Móvel

Securing Your Journey to the Cloud

Verificação de aplicações e bloqueio de
sites não seguros para dispositivos Android

P

P

Gerenciamento de dispositivo móvel para
dispositivos Android e iOS

P

P

Console de Gerenciamento na Web

Hospedado pela
Trend Micro
Acessado pela internet

Hospedado pela
Trend Micro
Acessado pela internet

Via LAN ou VPN

Via LAN ou VPN

Local do servidor de gerenciamento

Hospedado pela
Trend Micro sem manutenção de
servidor

Hospedado pela
Trend Micro sem manutenção de
servidor

No local

No local

Atualizações e patches automáticos
enviados para os usuários

Automático

Automático

Manual com total
controle

Manual com total
controle

Política enviada para usuários

Pela Internet

Pela Internet

Via LAN ou VPN

Via LAN ou VPN

P*

Gerenciamento Centralizado

* Apenas para usuários do Microsoft Exchange ActiveSync. Suporta também Blackberry e Windows Phone

Para saber mais detalhes, inclusive requisitos de sistema para o Worry-Free Business Security, acesse
http://www.trendmicro.com.br/br/pequenas-empresas/produto-seguranca/index.html
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