TECNOLOGIAS GRAVITYZONE
Manter-se à frente de ameaças avançadas em constante
evolução e proporcionar a melhor combinação de proteção,
desempenho e usabilidade somente é possível inovando-se
constantemente. Arquitetura Graityzone permite uma
instalação de solução para empresas em horas, em vez de
dias.

A BRAIN (Rede de inteligência artificial refletiva da
Bitdefender) utiliza mecanismos inteligentes de
aprendizado e proporciona inteligência contra
ameaças em menos de 3 segundos em qualquer lugar
do mundo. O Bitdefender Endpoint Security Tools se
adapta automaticamente a sistemas virtuais ou
físicos, proporcionando o melhor desempenho em
todos os ambientes.

REDE DE PROTEÇÃO GLOBAL

FERRAMENTAS DE SEGURANÇA DE TERMINAIS

O agente de segurança inteligente do GravityZone
Com uma rede mundial de 500 milhões de máquinas, a Bitde- avalia a máquina na instalação para autoconfigurar
fender tem a maior infraestrutura de entrega de segurança
segundo a forma ideal, e adapta seu comportamento
do mundo. Está 100 milhões de nós(hosts) acima do
de acordo com a necessidade do terminal.
concorrente mais próximo.
A rede de proteção global da Bitdefender realiza 11 bilhões de
requisições por dia, e usa modelos refletivos e algoritmos de
aprendizagem de máquinas avançados para extrair padrões de
malware, garantindo proteção em tempo real contra
qualquer ameaça.
O sistema detecta, prevê e age para neutralizar até os perigos mais recentes em qualquer lugar do mundo em menos
de 3 segundos. Ele atualiza a reputação de aplicativos, fontes de e-mail e sites e alertas de transmissão.

PROTEÇÃO CONTRA AMEAÇAS DE DIA ZERO
A tecnologia de detecção proativa do GravityZone emprega
métodos heurísticos avançados para detectar ameaças de
dia zero em tempo real. Ela analisa o comportamento do
arquivo/processo em uma sandbox (aplicação virtual
isolada) antes de permitir que ele seja executado no
sistema operacional, e continua a monitorá-lo e controlá-lo
enquanto ele estiver ativo.

VARREDURA INTELIGENTE CENTRALIZADA
O Bitdefender é o primeiro fornecedor de segurança a oferecer centralização de varredura de segurança em ambientes
virtuais desde 2011. O processo de varredura é centralizado.
Em vez de proteger cada máquina física ou virtual
individualmente, ele trata o ambiente inteiro como um todo.
Os servidores de segurança centralizado (SVA) lidam com
os processos antimalware descarregando-os de cada
máquina física ou virtual protegida.

Os administradores de segurança alocam recursos
para tarefas de segurança através de políticas por
grupos de máquinas. Eles podem colocar ferramentas
de segurança para operar em uma máquina local, ou
podem decidir depender mais da rede de proteção
global da Bitdefender, ou descarregar a segurança
totalmente para servidores de segurança.

PROTEÇÃO DE MENSAGENS EM TEMPO REAL
A tecnologia de heurística para Antispam da
Bitdefender detecta spams novos e desconhecidos.
Para garantir proteção em tempo real, o sistema
compara grandes volumes de mensagens de spam, e
aprende a distinguir entre e-mails não solicitados e
legítimos. Ele reconhece novos spams percebendo
até as semelhanças mais sutis com mensagens não
solicitadas mais antigas. Baseando-se na Rede de
Proteção Global da Bitdefender, fornece a defesa
mais poderosa contra tentativas de spam e phishing.

Sobre a Bitdefender
A Bitdefender é a criadora de um dos mais rápidos e
eficientes softwares de segurança certificado internacionalmente. Desde a sua criação em 2001, a Bitdefender tem continuado a elevar o nível e definir novos
padrões na prevenção proativa de ameaças.
Protegendo dezenas de milhões de usuários e empresas em todo o mundo dando-lhes a tranquilidade de
saber que suas experiências digitais estarão protegidas. As soluções Bitdefender são distribuídas por uma
rede global de parceiros e revendedores, em mais de
100 países em todo o mundo.

SEGURANÇA MAIS RÁPIDA E EFICAZ PARA O SEU NEGÓCIO
O Bitdefender GravityZone é uma solução de segurança de líder no mercado para nuvem e ambientes virtualizados, oferecendo uma organização mais rápida e uma gestão de risco mais eficiente. Usando uma
arquitetura diferente e tecnologias exclusivas, o GravityZone é a solução antimalware classificada em
primeiro lugar como melhor proteção e desempenho.

ESCOLHA A OFERTA QUE MAIS ATENDE ÀS SUAS NECESSIDADES
GravityZone é uma solução empresarial que pode ser instalada de forma local ou hospedada pela Bitdefender. Antivírus, Antimalware com detecção heurística proativa, Firewall, e Controle de Dispositivos são
incluídos em cada uma das 3 opções abaixo.
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