
Poupança
Controle a e�ciência dos utilizadores, do departamento técnico 
e da infraestrutura TI. 

• Minimize os custos em deslocações com o suporte remoto 
não intrusivo.

• Monitorize de forma proactiva o estado de todos os dipositivos.
• Reduza o número de incidências mantendo os dispositivos 

atualizados. 
• Otimize o consumo energético dos dispositivos.
• Monitorize e impeça a navegação web dos utilizadores 

por categorias. 
• Elimine o spam do seu e-mail.

Rápida implementação
Instalação, con�guração e manutenção simples.

• A instalação centralizada, permite o rápido 
desenvolvimento e funcionamento. 

• Curva de aprendizagem praticamente plana.
• Alojado na Cloud sem necessitar de alterações 

na infraestrutura. 
• Atualização do produto constante e transparente. 
 

.

Máxima proteção
Segurança para os dispositivos dentro e fora do escritório, 
durante 24 horas, 365 dias por ano sem possibilidade de 
perda de dados. 

• Proteção proactiva e em tempo real a partir da Cloud 
graças à Inteligência Coletiva. 

• Máximo nível de deteção de malware e exploits. 
• Proteção de servidores Exchange. 
• Controlo de dispositivos para minimizar os pontos 

de entrada de malware. 
• Minimize vulnerabilidades mantendo atualizado todo 

o software da sua empresa. 

Controlo centralizado 
Obtenha a qualquer momento e local uma visão precisa 
e atualizada dos seus dispositivos e do software do 
parque informático. 

• Visibilidade permanente de todo o hardware e software ativos.
• Faça a gestão de todos os endpoints e servidores de forma 

centralizada, incluindo portáteis ou escritórios remotos. 
• Aceda à consola web sem necessidade de VPNs ou 

con�gurações especí�cas da sua rede. 
• Localize os dispositivos que não cumprem com as políticas 

estabelecidas. 
• Aceda remotamente e de forma não intrusiva a qualquer 

dispositivo, em qualquer momento e local.

Aumente a produtividade dos seus utilizadores e poupe na gestão dos seus 
dispositivos a partir da Cloud
Aumente a produtividade dos seus utilizadores e poupe na gestão dos seus Aumente a produtividade dos seus utilizadores e poupe na gestão dos seus 

Preocupa-se com a crescente complexidade da infraestrutura TI da sua empresa? Pensa que a navegação web 
e o spam consomem os recursos de rede e o tempo dos utilizadores? A segurança, a produtividade e a gestão 
dos dispositivos dos seus utilizadores são necessidades dos departamentos TI. 

PANDA CLOUD FUSION  é uma solução cloud que cobre todas as necessidades e garante uma rápida 
implementação sem necessitar de manutenção. Disponível em qualquer local e momento: 

• A perda de dados protegendo os seus dispositivos de malware, de forma completa e constante 
• Controlar comportamentos improdutivos gera poupança e otimiza o funcionamento da sua estrutura TI
• O controlo centralizado e de forma detalhada de todo o parque informático
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Proteção contra Malware
• Proteção para PCs, servidores e portáteis. 
• Acesso à inteligência Coletiva para uma máxima proteção 

em tempo real.
• Proteção anti-exploit contra ameaças que aproveitam 

vulnerabilidades desconhecidas (zero-day). 
• Análise heurística no local ou na Cloud para a deteção 

de vírus desconhecidos. 
• Firewall gerida. 
• Suporte para Microsoft Exchange 2007, 2010 e 2013. 
• Controlo centralizado de dispositivos (unidades de 

armazenamento removíveis, DVD/CD, modems USB, 
Bluetooth, etc.).

• Gestão centralizada de quarentena.

Ferramentas de produtividade
• Filtro de spam no servidor Microsoft Exchange. 
• Filtro e monitorização da navegação web por categorias. 
• Políticas de consumo de energia de dispositivos. 
• Sistema de tickets para seguimento de incidências. 

Instalação do agente
• Múltiplas opções de instalação: ferramenta de distribuição 

centralizada, envio de mail com URL, etc.
• Tamanho reduzido do pacote de instalação. 
• Compatível com o Windows e Mac.

Patch management
• Deteção dos dispositivos sem atualizar.
• Actualização e gestão centralizada do sistema operativo 

dos dispositivos. 

Monitorização em tempo real dos dispositivos
• Controlo e monitorização do CPU, memória, disco, serviços, 

software etc.
• Grá�cos de desempenho. 
• Painel de alerta. 

Inventário
• Controlo do software e hardware instalado.
• Gestão de licenças. 

Desenvolvimento do software
• Instalação centralizada do software.

Automatização
• Criação de scripts para a resolução automática de alertas.
• Criação de tarefas rápidas.
• Acesso livre à COMStore para download de novos 

componentes.

Controlo remoto dos dispositivos
• Acesso não disruptivo: registo remoto, linha de comandos, 

gestor de tarefas, transferência de �cheiros, editor de registo, 
visualizador de registo de eventos. 

• Acesso remoto ao desktop: acesso partilhado ou controlo total.  
• Compatível com �rewalls e NAT.  


