


PREOCUPAÇÕES DE NEGÓCIO 

As soluções anti-malware tradicionais requerem  

demasiado tempo e esforço de implementação e 

gestão 

TEMPO 

É necessário hardware adicional e software. 

Orçamento IT limitado 

Gestão complexa requer pessoal dedicado e 

formado, não focado no core business 

CUSTO 

COMPLEXIDADE 



SMALL / 
MEDIUM / 
ENTERPRISE 

Utilizadores dispersos 

Orçamento IT reduzido 

Monitorização 24x7 para reduzir riscos  

LARGE OFFICE 
REMOTE OFFICE  
BRANCH OFFICE  

Gestão de escritórios distribuídos 

Monitorização 24x7 para reduzir riscos  

Consumo elevado de largura de banda 

HOME 
OFFICE 

Sem orçamento para gestão IT 

Ninguém para gerir Segurança 

MERCADO ALVO PREOCUPAÇÕES DE GESTÃO DE SEGURANÇA 

PREOCUPAÇÕES DE NEGÓCIO 



O QUE É O CLOUD OFFICE PROTECTION? 

É uma solução de segurança para PCs, laptops  
e servidores baseada no conceito de 
Software-as-a-Service (SaaS).  
 
SaaS permite que as empresas se dediquem 
ao seu core business, libertando-as dos custos 
de gestão e custos operacionais associados às 
soluções de segurança tradicionais. 



SAAS:  

CLOUD OFFICE PROTECTION 

“Hosted” - alojada 

Baseada na Web 

Gerido pelo cliente ou por um MSP 

Administração centralizada 

Esforço mínimo. Implementação 
rápida. Sempre atualizado 

Ciclo mais curto 

SOLUÇÕES CORPORATIVAS  

TRADICIONAIS 

“On-premise” - local 

Instalada 

Gerido pelo cliente 

Gestão dispersa da rede 

Esforço necessário. Tempo longo de 
implementação / actualização 

Ciclo mais longo 

Infraestrutura 

Console 

Gestão 

Simplicidade 

Instalação e 
actualizações 

Ciclo de melhorias 

CLOUD vs SOLUÇÕES TRADICIONAIS 
 



VANTAGENS PARA CLIENTES 

Garante um nível máximo de proteção 

Minimiza custos operacionais (TCO) 

Gestão simplificada via GUI 

Visibilidade total a partir de 1 só console 

Impacto de performance minimizado 



Panda Cloud 

Office Protection 

Administrador 

SITE  1 SITE 2 

CLIENTE 1 

Opção instalação 1. Utilizadores 

recebem email com link para instalar 

Opção instalação 2. Distribuição 

remota (ferramenta distrib.) 

Opção instalação 3. Pode criar-se um 

pacote de instalação e distribuí-lo por 

script de login, Active Directory, Tivoli, 

SMS, LanDesk, etc 

Updates/ upgrades a partir de 

postos vizinhos. Minimiza o 

consumo de largura de banda 

COMO FUNCIONA? 



FUNCIONALIDADES 

• Console de administração Web 

• Modelo de proteção baseado na 
nuvem 

• Firewall pessoal gerida e HIPS 

• Envio de avisos de detecção via 
email 

• Monitorização em tempo real  via 
dashboard and relatórios 

 



CONTROLO DE DISPOSITIVOS 





O QUE É O PCOP ADVANCED?  

 O que é o Panda Cloud Office Protection Advanced? 

 

 

 

 

• É uma referência superior ao PCOP que inclui 
funcionalidades adicionais à proteção de endpoints 
(postos de trabalho, laptops, servidores) 

• Inicialmente, inclui proteção para servidor Exchange 

• A partir de Q4-2012 incluirá fitragem de URLs (filtro e 
monitorização de categorias + listas brancas/negras). 

 



proteção para endpoints  

(PCOP) 

proteção para perímetro 

(Exchange Server) 

Controle de 

produtividade 

 (Filtragem URLs) 

Panda Cloud Office Protection Advanced 

O QUE É O PCOP ADVANCED?  

 



 

O PCOP Advanced é único porque: 

O que diferencia o Panda Cloud Office Protection Advanced? 

Nenhuma outra solução de segurança SaaS integra de forma 
completa a proteção para servidor Exchange 

A proteção para servidor Exchange é um módulo e não um 
produto adicional, o que significa proteção leve + instalação e 
actualizações partilhadas entre o endpoint e o servidor de 
Exchange  

É a única solução de segurança SaaS que integra de forma 
completa tecnologia de controlo de dispositivos. 

É a solução mais fácil de utilizar no mercado. Testar! 

O QUE É O PCOP ADVANCED?  

 



FUNCIONALIDADES 

Updates/Upgrades “peer-to-peer” e 
automatizados 

Gestão por grupos baseada em perfis 

Administração delegada 

Instalação flexível 

Gestão de licenças por grupo  

Relatórios detalhados, resumidos e 
executivos 



Simplifique o negócio 

Licenças 

Segurança 

Ciclo de vida do cliente 

PANDA CLOUD PARTNER CENTER 



PORQUÊ PANDA CLOUD OFFICE PROTECTION ? 

• Maximiza a proteção – AV + Firewall/HIPS + Device Control 

• Reduz custos 

• Custos controlados  

• Elimina a complexidadeinstallation and management 

• Minimiza o consumo de recursos 

• Alta disponibilidade 24x7 

• Sempre atualizado 

• Opção de delegar a gestão de segurança  para provedores de 
serviço especializados 



OBRIGADO 


