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A linha de produtos

Prevenção única de ameaças

 A proteção DNS / HTTP (S) mais
avançada do mundo

 Caça às ameaças e detecção de
ameaças que o AV não pode ver.
 Prevenir Ransomware
 Gestão completa vulnerabilidades

 gestão de ativos de software
 Implementação global de software

Pare a ameaça antes que cause 
dano!
Thor Foresight Full: Windows 7 e superior (incluindo virtual), Windows Server 
2012 e superior. Citrix e HyperV.
Thor Foresight DLG / VND: Android, Max OSX

Correção de ameaças NGAV

 4 camadas avançadas de detecção
de malware

 Taxa de detecção líder de mercado
 Monitorização de processo ao vivo
 Leve e simples de usar
 Remova ameaças com facilidade
 Solução completa de EDR com

Foresight

Remediação com mínimo esforço!
Thor Vigilance Full: Windows 7 e superior (incluindo virtual), Windows Server 2012 e 
superior. Citrix e HyperV.

Gestão de privilégios

 Escalamento fácil de direitos
 Rebaixamento em ameaças

 Controle total do processo de
escalamento.

 Aprovação móvel suportada
 Modo automático suportado
 Trilha de auditoria completa

Gerenciamento de direitos fácil!
Thor AdminPrivilege ™ Completo: Windows 7 e superior (incluindo virtual), 
Windows Server 2012 e superior. Citrix e HyperV, MAC

Proteção contra fraude e-mail

 Detectar fraude do CEO
 Detectar fraude financeira
 Compromisso de e-mail

comercial do Spot Insider

 Encontre ameaças impostoras
 Pare e-mails malware avançados
 125 vetores de inteligência de

fraude de email

Prevenção fraudes no seu melhor!
Thor MailSentry completo: Windows 7 e superior (incluindo virtual), Windows 
Server 2012 e superior. Citrix e HyperV, Office 365



Evite comprometimento de e-mail, fraude 
e malware de uma só vez contra hackers:

 Detectar fraude do CEO
 Detectar fraudes correspondência financeira
 Ataque a e-mail comercial de informações 

privilegiadas
 Encontre ameaças impostoras
 Encontre e-mails de malware avançados
Prevenção à Fraude no seu 
melhor

Entrega prevista pronta 31.10.2019

MailSentry™
Proteção contra Fraude e e-mail comprometido

www.mailcompromise.com



MailSentry™:
Hoje, os cibercriminosos são mestres em táticas de evasão e disfarce 
para fraudar meios financeiros ou fornecer malware. As perdas globais 
de BEC excederam US $ 12 bilhões em 2018 (FBI).

O Heimdal ™ MailSentry ™ usa mais de 125 vetores de análise e é 
totalmente acoplado à inteligência de ameaças em tempo real para 
encontrar e impedir o comprometimento do email comercial, fraude do 
CEO, phishing e malware complexo antes que você seja comprometido. 
Ele funciona com qualquer solução de filtragem de email existente no 
Office 365 e no Outlook para desktop.

Características do produto:
- Monitorização de e-mails juntamente com as soluções existentes 
- Detecção de BEC, Fraude do CEO, Phishing e malware avançado
- Encontre ameaças do impostor (faturas modificadas)
- Monitorização e alerta 24/7 por equipe especializada em fraudes
- Analisa o conteúdo dos anexos em profundidade - redação, IBAN, 

SWIFT, números de conta etc.
- Pode ser ligado a sistemas externos de aprovação de faturas.
- Alerta se e-mails históricos são detectados como maliciosos.

Benefícios:
- Reduza a perda monetária como resultado de faturas fraudulentas
- Reduza a fraude postal como resultado de impostores de CEOs e 

impacto negativo na marca.

Atualmente, suporta o Outlook para Desktop * e o Office 365
*Requer que o agente Thor seja instalado 
  
Feedback
Web results
Google Tradutor

https://translate.google.com › ...
O serviço gratuito do Google traduz instantaneamente palavras, frases e páginas da Web entre o inglês e 
mais de 100 outros idiomas.
Google Tradutor

https://translate.google.com › ...
O novo serviço gratuito da Google traduz instantaneamente palavras, frases e até páginas da Web entre 
português e mais de 100 outros idiomas.
Tradutor DeepL

https://www.deepl.com › pt-BR › translator
Use o Tradutor DeepL para traduzir gratuitamente qualquer texto utilizando a inteligência artificial do 
DeepL, a tecnologia de redes neurais mais avançada do ...
TRANSLATE in English, Spanish, French and more with ...

https://dictionary.cambridge.org › translate
Check your understanding of English words with definitions in your own language using Cambridge's 
corpus-informed translation dictionaries and the Password and Global dictionaries from K Dictionaries. ... 
Choose from corpus-informed dictionaries for English language learners at all ...
Tradução online grátis, dicionário - Reverso

www.reverso.net › text_translation
Translate this page
Tradutor online baseado na tecnologia IA em inglês, francês, espanhol, alemão, russo e muitos outros 
idiomas. 60milhões usuarios. Adicione ao seu navegador.
tradutor - Tradução em inglês – Linguee

https://www.linguee.pt › portugues-ingles › traducao › tradutor
Muitos exemplos de traduções com "tradutor" – Dicionário inglês-português e busca em milhões de 
traduções.
Tradutor gratuito Online Collins - Collins Dictionary

https://www.collinsdictionary.com › translator
Translate this page
Use o tradutor gratuito do dicionário Collins para traduzir seus textos online. Tradução disponível em mais 
de 30 idiomas, incluindo Inglês, Espanhol, Francês, ...
Tradutor e Traduções online gratuito | TRANSLATOR.EU

https://www.translator.eu › portugues
Translate this page
 Rating: 4.1 - �Review by Avaliação média
Translator eu é um tradutor online de frases e textos a várias linguas que lhe oferece traduções a 42 
línguas O seu uso não requer registo e é gratuito.
Tradutor Ingles Português online

www.etranslator.ro › tradutor-ingles-portugues-online
Translate this page
Tradutor Ingles Português - o tradutor online mais avançado entre Português e qualquer língua, 
trabalhando tanto online como offline.
Emprego tradutor

www.net-empregos.com › tradutor
Translate this page
tradutor - Ofertas de Empregos tradutor, encontre aqui todas as ofertas de emprego para tradutor.
Searches related to tradutor
tradutor ingles

tradutor espanhol

tradutor rapido

google tradutor portugues

tradutor portugues ingles

tradutor frances

tradutor portugues espanhol

tradutor de ingles a español
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