Funcionalidades
técnicas do ESET
Dynamic Threat
Defense
PROTEÇÃO AUTOMÁTICA

ENVIO MANUAL

Uma vez que tudo esteja instalado, não há nenhuma
ação necessária a ser feita pelo administrador ou usuário.
O produto de endpoint ou servidor automaticamente
decide se uma amostra é boa, ruim ou desconhecida. Se
a amostra for desconhecida, ela é enviada para o ESET
Dynamic Threat Defense para análise. Um vez que a
análise esteja finalizada, o resultado é compartilhado e os
produtos para endppint respondem de acordo.

A qualquer momento, um usuário ou administrador
pode enviar amostras para análise e obter um resultado
completo. Os administradores verão quem enviou o
quê e qual foi o resultado diretamente no Centro de
Gerenciamento de Segurança ESET.

CUSTOMIZAÇÃO SOB MEDIDA
A ESET permite por computador uma configuração
de políticas detalhadas para o ESET Dynamic Threat
Defense,, de modo que o administrador possa cotrolar
o que é enviado e o que pode acontecer baseado no
resultado recebido.

PROTEÇÃO DE SEGURANÇA DE
E-MAIL O ESET
O ESET Dynamic Threat Defense não somente funciona
com arquivos, mas também diretamente com o ESET
Mail Security para assegurar que e-mails maliciosos
não sejam entregues em sua empresa. Para assegurar
a continuidade dos negócios, apenas e-mails vindos
de fora da empresa pode ser enviados para o ESET
Dynamic Threat Defense para inspeção.

O que mais se destaca é a forte vantagem técnica sobre outros
produtos do mercado. A ESET nos oferece segurança confiável, o que
significa que eu posso trabalhar em qualquer projeto a qualquer hora
sabendo que nossos computadores estarão 100% protegidos. - Fiona
Garland, Analista de Negócios de TI: Mercury Engineering, Irlanda,
1.300 licenças.
- Fiona Garland, Analista de Negócios de TI:
Mercury Engineering, Irlanda, 1.300 licenças.
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VISÃO GERAL

Previne ameaças de dia zero com poderoso
sandbox baseado em nuvem

ESET Dynamic Threat Defense fornece uma outra camada de
segurança para os produtos ESET, como o Mail Security e os
produtos para endpoint utilizando tecnologia de sandbox baseada
em nuvem, para detectar tipos de ameaças novas ou nunca vistas
antes. Este sandbox consiste de múltiplos tipos de sensores que
completam uma análise estática do código, fazem uma inspeção
profunda da amostra com aprendizado de máquina, introspecção inmemory e detecção baseada em comportamento.

A diferença da ESET
PROTEÇÃO MULTICAMADA

MOBILIDADE

Com o Dynamic Threat Defense, a ESET utliza 3
diferentes modelos de aprendizado de máquina, uma
vez que um arquivo seja submetido. Logo após, ele roda
a amostra através de um sandbox completo que simula
o comportamento do usuário para burlar técnicas
anti-evasivas. Depois, uma rede neural de aprendizado
profundo é usada para comparar o comportamento
visto versus os dados de comportamento históricos.
Por último, mas não menos importante, a versão mais
atualizada da ferramenta de escaneamento da ESET é
usada para desmanchar tudo e analisar qualquer
coisa anormal.

Hoje em dia, os clientes estão constantemente
viajando e não ficam nas empresas, é por isso que
o ESET Dyanmic Threat Defense é capaz de analisar
arquivos não importa onde os usuários estejam. A
melhor parte é que se nada maliciosos for detectado, a
empresa inteira está imediatamente protegida.

VISIBILIDADE COMPLETA
Cada amostra analisada é listada no console do Centro
de Gerenciamento de Segurança ESET com várias
informações sobre a amostra em si e sua origem. Todas
as informações são mostradas de uma forma fácil de
entender. Nós não mostramos somente as amostras que
foram enviadas para o ESET Dynamic Threat Defense,
mas tudo o que foi enviado para o Sistema de Proteção
contra Malware na nuvem da ESET - o ESET LiveGrid.

VELOCIDADE SEM PRECEDENTES
Cada minuto conta e é por isso que o ESET Dyanimc
Threat Defense é capaz de analisar a maioria das
amostras em menos de 5 minutos. Se uma amostra for
previamente analisada, é apenas questão de poucos
segundos até todos os dispositivos em sua empresa
estarem protegidos.

APROVADA E CONFIÁVEL
A ESET está na indústria de segurança há mais de 30
anos e continua a evoluir nossa tecnologia para ficar
um passo a frente das ameaças mais recentes. Isso no
levou a ser confiada por mais de 110 milhões de usuários
em todo o mundo. Nossa tecnologia é constantemente
examinada e validada por usuários terceiros que
mostram quão efetiva nossa abordagem é ao deter as
ameaças mais recentes.
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