


Diferenciais

Liderança 
Tecnológica

Suporte em 
Português/BR

Melhor ROI 
do Mercado

Tecnologia própria 
contra Ataques 

Dirigidos



Controle de aplicativos Web2.0;

Quotas de Acesso a internet;

Dupla Engine AntiVírus;

Relatórios gráficos e Dashboards;

Controle de wi-fi com Captive Portal;

Gestão centralizada de filiais;

Relatórios personalizáveis.



• Uma rede global de análise e 
prevenção contra vírus e outras 
ameaças.

• Online Sandbox para arquivos e 
URLs.

• Dupla Engine de proteção 
Antimalware e Anti
Ransomware.

• Análise online de reputação de 
arquivos, IPs e URLs.



+ de 100 milhões
de e-mails protegidos 

diariamente

+ de 90 milhões
de URLs

catalogadas

+ de 500 mil
Caixas postais 

protegidas

+6 bilhões IOCs
Processados por 
mês pelo Smart
Defender Cloud



Alguns cases de sucesso





A nova solução Anti-spam, chamada de HSC Mail Inspector, é uma 

solução nacional e está amplamente difundida no mercado, sendo a 

solução de Anti-spam de vários órgãos públicos do Brasil. O custo 

de aquisição dessa ferramenta também foi reduzido e, comparando 

com a solução anterior, a economia para os cofres do TJMS foi de 

50%.

Fonte: portal notadiaria.com.br



v

• Antispam, Antivírus e Antimalware;

• Proteção a Ataques Dirigidos;

• Auditoria e Compliance;

• Data Loss Prevention;

• Criptografia;

• SandBox para arquivos e URLs;

• CDR (content disarm and
reconstruction);

• Sistema de reputação colaborativo.

Principais 
Benefícios



v

Múltiplas etapas de proteção

E-mails passam 
por várias 
camadas de 
proteção onde são 
analisadas e 
classificadas.

Filtros Iniciais

Filtros 
Customizados

Nível de conexão – Conformidade
Reputação – Número de conexões Outros

Spam Filter Ahead

Spam Filter Technology

Análise Spam URL-Phishing



v

• Database Reputation Mail 
Reduz 40% até do Tráfego já na camada TCP/IP;

• Rate Control
Controle de Conexões por remetente;

• Anti DDOS (ataques de negação de serviço);
Previne ataques de negação de serviço;

• GreyList Filter
Greylist automática;

• SPF, DKIM e DMARK
Validação de Remetente com SPF e Domain Key

• Global Mail Catalog (LDAP)
Bloqueia e-mails para usuários inexistentes;

• Análises na Origem
Efetua diversas Verifica o servidor do remetente.

Spam Filter
Ahead
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• Vírus Scanner
Mecanismo Antivirus, Malwares

• HSC Web Attacks Filters
Bloqueio de e-mails que contenham Spywares, 
Malwares, Phishing, etc.

• Custom Polices
Black&White LISTS Customizáveis

• Fingerprint Analysis
Filtro por Assinaturas de SPAM

• Document Analysis
Análise de documentos anexados na mensagem 
(PDF, Word, TXT)

Spam Filter
Technology
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• Image Analysis
Filtragem de Imagens

• Bayesian Analysis
Filtragem utilizando a tecnologia Bayes
Databases

• URL Intention
Filtragem por URLS mal intencionadas no 
corpo da Mensagem

• Harvest Mail
Caixa Postal configurável para receber 
notificações de SPAMS e NOSPAMS. 
Com integração com MS Exchange E Zimbra 
Collaboration Suite.

Spam Filter
Technology



v
AntiSpoofing

DKIM, SPF, 
SenderID e 
DEMARK

Cousing
Domains

Whois New 
Domains

Domains
Spoofing
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• Engine própria de proteção 
contra vírus e Malware HSC 
SmartDefender;

• Engine adicional através de 
uma parceria com a empresa 
mais premiada do mercado 
mundial;



vSegundo nível de 
proteção contra 
Phishing

Quando um email chega contendo 
links, o MLI verifica todos os links, 
além de fingir o comportamento 
humano, clicando-os, indo até o 
destino e verificando a qualidade, 
tanto por Big Data, quanto por 
SandBox.



v

Machine Learning

Permite que o administrador 
configure de forma 
inteligente a curva de 
aprendizagem do anti-spam, 
customizando assim as 
pontuações do filtro de 
auto-aprendizagem.



v

• Detecta expressões em qualquer parte do 
e-mail;

• Inspeciona anexos do Office, pdf, html, e 
outros;

• Identifica CPF, CNPJ e cartão de crédito;

• Permite remover, encaminhar, notificar, 
entre outras ações na mensagem;

• Compatibilidade com legislação brasileira.

DLP e Compliance



v

• Facilita a auditoria de emails, com a criação 
de filtros de pesquisa por origem, destino, 
assunto ou analisando qualquer parte do 
corpo e conteúdo da mensagem;

• Registra todas as ações executadas na 
interface de administração para fins de 
auditoria nas regras e configurações 
realizadas;

• Permite a criação de usuários específicos 
para auditar mensagens de determinado 
usuário ou grupo de usuários, facilitando o 
cumprimento de exigências legais.

Auditoria
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Administração da Quarentena 
pelo usuário final;

Sem necessidade de plugins
ou aplicativos;

Usuário final administra suas 
listas de bloqueio ou 
liberação de e-mails 
diretamente de sua caixa de 
entrada independente do 
cliente de e-mail utilizado 
(Outlook, Zimbra, Webmail 
etc.).



v

• 70 Milhões de URL’s cadastradas e organizadas em 144 
categorias divididas  por assunto;

• Categorização e análise de Reputação de websites e  e-
mails;

• Análise de URL´s on-click, simulando o pressionar 
da URL por um humano;

• Proteção contra ameaças zero-hour.

• Proteção contra Ataques direcionados ao Usuário.

• Sandbox inteligente par arquivos, e URLs

• Sistema de Reputação de Arquivos, URLs e Ips.

• Análise de Intenção real da amostra (arquivo ou URL.



O e-mail é 
recebido

+ de 28 camadas de 
proteção são ativadas

Reputação de IPs, 
arquivos e URLs

Análise de 
Ameaças e 

sandbox

+
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O ataque dirigido se difere dos ataques comuns porque 
eles são elaborados visando atingir computadores ou 
usuários específicos, ao contrário do ataque comum 
que busca contaminar o maior número possível de 
máquinas. 
Esses ataques dirigidos a organizações ou empresas 
particulares são planejados e executados de forma que 
as ferramentas normais de segurança são incapazes de 
detectar a ameaça.
No caso o MLI, que já possui módulos que detectam 
esse tipo de ataque, também conta com sistema de 
proteção a ataques dirigidos, que faz análise forense de 
anexos, reescrita de links, bem como análise de páginas 
destino de qualquer link, usando técnicas on-click.

Proteção a Ataques 
Dirigidos e 
Persistentes (APT)
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Remove as possíveis ameaças sem 
necessidade de detecção, por exemplo, 
sabendo que um possível código 
malicioso use JavaScript dentro de um 
PDF, o CDR, simplesmente remove 
qualquer código JavaScript de dentro 
de PDF e reconstrói o PDF novamente, 
mas sem incluir qualquer código 
JavaScript.



v

Uso do APT

Preview Tela

Preview Celular ou Tablet

URL Original
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• Cluster (Ativo/Passivo e Ativo/Ativo);

• Administração fácil e unificada dos nodos 
do cluster.

• Inclusão de novos nodes de forma 
transparente;

• Balanceamento REAL dos e-mails entre os 
agentes, utilizando técnica de virtual IP;

• Possibilidade de “forçar” a saída de um 
domínio 
por um determinado IP.

Alta disponibilidade e 
performance
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Plataformas para instalação

Bare Metal Software, 
instalado diretamente 
em hardware dedicado 
do cliente.

Software

Compatível com as 
principais plataformas 
(Citrix Xen, Oracle 
Virtual Box, VM-Ware e 
Hyper-V);

Appliance Virtual
Datacenters 
certificados e no 
Brasil. Administrado 
pelo próprio fabricante.

Cloud Computing



Alguns cases de sucesso



Solicite uma demonstração 
ou licença Trial de 30 dias

+55 51 3216 7007 
www.hscbrasil.com.br

http://www.hscbrasil.com.br/

