A SUA EMPRESA PODE FICAR PARADA!

Está vulnerável, se:

Os relatórios que temos recebido dos nossos clientes e a informação disponível no
mercado mostram que os “terroristas” informáticos estão a atingir níveis de
sofisticação nunca antes vistos. A frequência com que os sistemas estão a ser
atacados principalmente com vírus de encriptação é sem precedentes - os ataques
estão a afetar não só os ficheiros de trabalho, mas também os backups.

Usa Software antigo
Usa Browser e OS
desactualizados
Tem equipamento antigo
Não tem plano de
backup
Não tem estratégia de
segurança

•
•
•
•

Enquanto até aqui o objetivo era apenas malicioso, agora tornou-se uma fonte de
rendimento pois os “piratas informáticos” exigem avultadas somas de dinheiro como
resgate dos dados fornecendo então uma suposta “chave de desencriptação” que
nem sempre funciona.

•

Prevenção Proactiva
Atualize os seus Sistemas

Faça Backup

•

•

•

Eduque os utilizadores
•
•
•
•

•
•
•
•

TODOS OS DIAS VERIFIQUE se os backups estão a ser
feitos. Incumba alguém de fazer esta verificação e
pergunte frequentemente se os backups estão em
dia.
Certifique-se de que existe um backup em suporte
EXTERNO fora da rede da empresa – numa tape,
num disco externo ou na “cloud”.
Tenha pelo menos um backup externo noutras
instalações ou na “cloud”.
Tenha a certeza de que o backup tem realmente os
dados que necessita.
Se tiver dúvidas se os backups estão a ser bem feitos
os nossos técnicos podem ajudá-lo nessa
verificação.

•

Mantenha o seu equipamento atualizado.
Mantenha o seu sistema operativo atualizado.
Instale pelo menos o antivírus da Microsoft o
Windows Defender.
Defina acessos aos utilizadores apenas ao
que efetivamente necessitam, não se sinta
constrangido por restringir acessos.

•
•
•

•

Se receber um mail de alguém que não conhece –
NÃO LEIA, APAGUE.
Se receber um mail de uma “entidade oficial” com
um banco; finanças; seguradoras; se a mensagem
tiver links - NÃO ABRA, APAGUE.
Se receber mails com anexos de fontes
desconhecidas – NÃO LEIA, APAGUE.
Suspeite sempre de mails cujo conteúdo não está
bem escrito em português ao menor sinal de dúvida
– NÃO LEIA, APAGUE.
Mesmo que um mail lhe pareça fidedigno se não o
solicitou – duvide – NÃO LEIA, APAGUE.
Se um mail tiver links – a menos que os tenha
solicitado – NÃO CARREGUE NOS LINKS, APAGUE.
Evite sites de “pirataria” pois podem conter links
para software malicioso. Evite também software
“gratuito” pode conter código malicioso.
Se instalar software gratuito preste muita atenção
às perguntas que são feitas durante a instalação.
Sempre que tiver dúvidas na resposta a dar a uma
pergunta de um site – responda de forma a NÃO
CONTINUAR.

•

Invista em Segurança
A instalação de diversos mecanismos de
segurança podem ajudar na detecção e
bloqueio destes ataques.
Para maior protecção utilize:
• Firewalls
• Antivírus
• Anti-Malwares
• Backup

FALE CONNOSCO
antes de viver este filme

SOLUÇÕES

ANTI ENCRIPTAÇÃO
Central Endpoint Intercept X
Enduser
Security

Includes: [Windows] Malicious Traffic Detection, Synchronized Security Heartbeat, Exploit
Prevention, Cryptoguard Ransomware Protection, Malware Activity Remediation, Threat
Analysis. [Managed by Sophos Central].

1 - 9 users

10 - 24 users

1 server

2 - 4 servers

12 meses - valor unit.
36 meses - valor unit.

Central Server Protection Advanced
Server
Security

Includes:SAV: Antimalware, Live Protection, multiple platform support, (Windows/Linux).
WINDOWS ONLY: Automatic Exclusions, Host Intrusion Prevention (HIPS), Server Application
Whitelisting (lockdown), Web control, Peripheral (Device) control, Application control,
Download Reputation.

12 meses - valor unit.
36 meses - valor unit.

ANTIVIRUS | ANTIMALWARE
Central Endpoint Advanced
Enduser
Security

Includes: [Windows + OS X] Anti-Malware File Scanning, Live Protection, Web Security,
Download Reputation, Malware Removal, Device Control, Active Directory Sync.
[Windows] Behaviour Analysis/HIPS, Web Control, Application Control, Malicious Traffic
Detection, Synchronized Security Heartbeat*. [Managed by Sophos Central]

1 - 9 users

10 - 24 users

12 meses - valor unit.
36 meses - valor unit.

SERVIDORES BACKUP
SERVIDOR DE
BACKUP

Backup
Local

FAÇA CÓPIAS DE
SEGURANÇA DO SERVIDOR
E UTILIZADORES NA SUA
EMPRESA.

QNAP TS-251+

QNAP TS-451+

SERVIDOR DE BACKUP
CPU Intel® Celeron®
Quad-core 2.0GHz
2 x Disco SATA 3,5"
2TB – Esp. Disp.2TB
2 GB RAM

SERVIDOR DE BACKUP
CPU Intel® Celeron®
Quad-core 2.0GHz
3 x Disco SATA 3,5"
2TB – Esp. Disp.4TB
2 GB RAM

Os valores indicados são válidos apenas para stock disponível até ao final do corrente mês, estando sujeitos ao IVA à taxa de 23%. Limitado ao stock existente.
Não foram considerados nenhuns serviços aos produtos apresentados.
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