VISÃO GERAL DA PLATAFORMA

Trend Micro™

DEEP DISCOVERY
Proteção Avançada de Ameaças Contra Ataques Direcionados
O Trend Micro Deep Discovery é uma plataforma avançada de proteção de ameaças
que permite detectar, analisar e responder aos ataques direcionados furtivos de hoje, em
tempo real. Usando mecanismos de detecção especializados, “sandboxing” personalizada,
e a inteligência global de ameaças da Trend Micro™ Smart Protection Network™, o
Deep Discovery defende contra ataques invisíveis aos produtos de segurança padrão.
Implementado individualmente ou como uma solução integrada, as soluções para
rede, email, endpoint e proteção integrada do Deep Discovery fornecem uma proteção
avançada de ameaças onde é mais importante para sua empresa.
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Detecção de 360
graus identifica
ataques avançados
em qualquer lugar
de sua rede
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Análise de “sandboxing”
integrada estende os recursos de
produtos de segurança da Trend
Micro e de outros fornecedores
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Principais Benefícios
Proteção Contra Ataques
Tecnologias exclusivas de detecção
descobrem ataques antes que os
danos sejam feitos.
Uma Única Plataforma.
Uma Gama de Soluções
Implemente uma proteção avançada de
ameaças onde é mais importante para
sua empresa.
Inteligência para uma
Resposta Rápida
O Deep Discovery e nossa inteligência
global de ameaças conduzem a uma
resposta rápida e eficaz.

A Defesa Personalizada
da Trend Micro

Acompanhamento
detalhado das atividades
no endpoint permite uma
análise rápida da natureza
e extensão de um ataque

Una toda a sua infraestrutura de segurança em uma defesa em tempo real
contra ataques direcionados. O compartilhamento da detecção e inteligência
do Deep Discovery é a base da Defesa
Personalizada, permitindo que você
rapidamente detecte, analise e responda
a seus agressores.

NSS

Proteção dedicada bloqueia emails
de spear phishing que os criminosos
cibernéticos usam para iniciar a
maioria dos ataques direcionados

LABS

RECOMMENDED

Trend Micro™ Deep Discovery

TOP SCORE
in breach detection

NSS Labs 2014 Breach Detection Tests

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA PLATAFORMA DEEP DISCOVERY
Detecção Avançada de Ameaças
Identifica os ataques em qualquer
lugar de sua rede usando mecanismos
especializados de detecção, correlação,
regras e “sandboxing” personalizada.

Inteligência da Smart Protection Network
Utiliza inteligência de segurança na
nuvem, em tempo real, para a detecção
de ameaças e investigação detalhada do
ataque.

Sandboxing Personalizada
Usa ambientes que correspondem
exatamente às configurações de seu
sistema para detectar as ameaças que
visam sua empresa.

Integração da Defesa Personalizada
Compartilha inteligência de detecção IOC
com produtos de segurança da Trend Micro
e de outros fornecedores para impedir
futuros ataques.
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DETECÇÃO DE ATAQUE NA REDE
Defesa contra ataques invisíveis às soluções de segurança padrão
O TREND MICRO™ DEEP DISCOVERY INSPECTOR é um appliance de rede que monitora o
tráfego em todas as portas e em mais de 80 protocolos e aplicações. Utilizando mecanismos
especializados de detecção e “sandboxing” personalizada identifica malware, C&C e atividades
que sinalizam uma tentativa de ataque. Sua inteligência de detecção ajuda a reagir rapidamente e
é automaticamente compartilhada com seus outros produtos de segurança para bloquear futuros
ataques.

PROTEÇÃO DE ATAQUE EM EMAILS
Impeça ataques de spear phishing que levam a violações de dados
O TREND MICRO™ DEEP DISCOVERY EMAIL INSPECTOR é um appliance de segurança de email
que usa técnicas avançadas de detecção e “sandboxing” para identificar e bloquear emails spearphishing que são a fase inicial da maioria dos ataques. Ele adiciona uma camada de inspeção
transparente que descobre conteúdo, anexos e links maliciosos que passam despercebidos pela
segurança de email padrão.

DETECÇÃO DE ATAQUE NO ENDPOINT
Investigue e responda a ataques com inteligência de endpoint e servidor
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O TREND MICRO ™ DEEP DISCOVERY ENDPOINT SENSOR é uma segurança de endpoint que
monitora e relata atividades detalhadas no sistema conforme o contexto, permitindo que os
analistas de ameaças avaliem a natureza e a extensão de um ataque rapidamente. A inteligência
de Indicadores de Comprometimento (IOC) do Deep Discovery e de outras fontes pode ser
usada para pesquisar endpoints em busca de infiltrações, descobrindo o contexto completo e a
cronologia de um ataque.

PROTEÇÃO INTEGRADA DE ATAQUE
Melhore a proteção contra ataques de seus investimentos de segurança existentes
O TREND MICRO™ DEEP DISCOVERY ANALYZER é um servidor de análise de “sandboxing”
personalizada que aprimora os recursos de detecção de malware de todos os seus produtos
de segurança. O Analyzer suporta uma integração imediata com muitos produtos Trend Micro,
envio manual de amostras e uma interface de Serviços na Web aberta, permitindo que qualquer
produto ou processo envie amostras e obtenha resultados.

INVESTIGAÇÃO E GERENCIAMENTO CENTRALIZADOS
Avalie, priorize e investigue ataques com a Trend Mico ou sistemas SIEM
O TREND MICRO CONTROL MANAGER fornece visualizações centralizadas, investigação de ameaças e relatórios em todas as unidades
Inspector, além de funções de gerenciamento central para todos os produtos Deep Discovery e da Trend Micro. A maioria dos produtos
Deep Discovery também se integra com a soluções SIEM mais populares, inclusive HP ArcSight, IBM QRadar e Splunk.

©2015, Trend Micro Incorporated. Todos os direitos reservados. Trend Micro e o
logotipo Trend Micro t-ball são denominações comerciais ou marcas registradas
da Trend Micro Incorporated. Todos os outros nomes de produtos ou empresas são
denominações comerciais ou marcas registradas de seus respectivos titulares. As
informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
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