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Thor Vigilance Enterprise
Ameaças cibernéticas não são só
atividade de hackers desonestos.
Por isso precisa de verdadeira resiliência cibernética.
O ataque de ransomware WannaCry foi o pior ciber-ataque da história com 200.000 computadores
encriptado em 150 países e danos de até $5 mil milhoes de dólares.

Combinando as técnicas conhecidas
pelos mecanismos antivírus tradicionais
e de próxima geração, o Thor Vigilance é
a ferramenta que se tornará a espinha
dorsal de sua empresa.

Consolide sua configuração de
segurança, detete e reduza
ameaças próxima geração com:
Deteção impecável e mitigação líder
de mercado
Análise local arquivos/assinaturas
Análise de alteração do registo ativo
Análise na nuvem tempo real com
deteção de “learning machine”
Inspeções de “sandbox” e “backdoor”
para arquivos suspeitos
Mecanismos heurísticos para deteção de
alteração de código

Dos criadores do Thor Foresight
Enterprise, a melhor solução antimalware do ano, vem o antivírus
da próxima geração, com taxas de
detecção líderes de mercado.
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Mudou o mundo para pior. E mudou a forma como deve abordar a segurança da sua empresa.

Os hackers desonestos deixaram de ser a maior ameaça há muito tempo.
Ataques patrocinados pelo Estado implantados com uma política de terra queimada são agora uma grande
preocupação de segurança, já que sua empresa pode ser apanhada no fogo cruzado.

A maior barreira para isso?
“Falta de investimento em novas tecnologias de segurança cibernética, incluindo inteligência artificial e
“learning machine”, afirmam 60% dos profissionais de TI.
- Ponemon Institute

Entre em Thor Vigilance, a solução de remediação e deteção
de baixo custo e próxima geração.
Descubra como o Thor Vigilance Enterprise, o antivírus da próxima geração, com uma deteção impecável e
baseada em aprendizado de máquina que pode realmente impedir ameaças persistentes avançadas .
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Apreciada pelo FBI, trabalhando com a
EUROPOL e USDOJ e endossado pela NC3
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Solução anti malware do ano

A sua organização precisa de
verdadeira resiliência cibernética
contra ameaças conhecidas e
desconhecidas.
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Thor Vigilance Enterprise
“A sua empresa provavelmente experimentará apenas algumas brechas no espaço de um ano, mas uma minoria
experimenta centenas de violações ou ataques neste período de tempo - particularmente as maiores."
- Cyber Security Breaches Survey 2018 by Department for Digital, Culture, Media & Sport, Ipsos MORI Social Research Institute
and University of Portsmouth.

O Thor Vigilance Enterprise combina as
técnicas
conhecidas
dos
Antivírus
tradicionais e de última geração para
detetar e corrigir vírus, fraudes financeiras,
ransomware, roubos de dados.

Consolide sua configuração de
segurança, detete até mesmo as
ameaças da próxima geração.
Oferecendo uma visão geral eficaz de
ameaças e recursos de correção remota
avançada em uma única interface, o Thor
Vigilance Enterprise permite que você
execute remotamente tarefas como:

Análise cloud em tempo real

Verificação de arquivo
/assinatura e registo local

Configurações de política de grupo
Análises agendadas por grupo

Qualquer arquivo desconhecido e ameaça
potencial encontrado será enviado para a
nossa nuvem para verificação extra.
Através de 1.000 núcleos de CPU usando
algoritmos de “learning machine”, a
deteção ganha uma nova dimensão .

Usando a análise de assinaturas e
arquivos em memória de baixo impacto
em tempo real, juntamente com a análise
de alterações no registro, o Thor
Vigilance fornece deteção e mitigação
baseadas em código de ponta.

Análise remota e completa por
dispositivo ou grupo
Exclusões da análise
Quarentena de processos

Thor Vigilance lidera o campo
de testes de deteção de
malware por conta própria.

Análise de “Sandbox” e
“Backdoor”

Análise baseada em
processo e
comportamento

Todos os arquivos da sua organização
devem ser impecáveis, tal como a taxa de
deteção do Thor Vigilance Enterprise..
Se os arquivos analisados não aparecerem como
malware, eles serão isolados na nossa
“Sandbox” e examinados quanto a
comportamento mal-intencionado. Se tentarem
entrar em contato com os servidores de
Comando e Controle, essa comunicação será
interrompida logo no início.

Este antivírus de última geração tem a
capacidade de detetar alterações de código a
todos os níveis .

Quando os arquivos começarem a ser
executados, o Thor Vigilance verificará os
processos e as hipóteses de processamento
com mecanismos heurísticos baseados em
comportamento, alimentados por AI.

Quando fornecido com a
inteligência IOA / IOC do Thor
Foresight, ele ganha a
capacidade exclusiva de
mitigar ameaças ocultas
fornecer segurança impecável
em várias camadas.

Descubra os premiados
produtos Heimdal Security para
adicionar uma verdadeira
resistência cibernética à sua
organização.
Entre em contato hoje mesmo.

Num cenário de ameaças em constante mudança, a deteção
impecável e a poderosa mitigação é a camada de segurança
fundamental.
Entre em contato hoje mesmo para descobrir
os recursos completos do

Thor Vigilance Enterprise

We protect what others can’t.

Contact us at
351 255 314 636
corpsupport@heimdalsecurity.com
©2018 HEIMDAL SECURITY

