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Quando um ciberataque atinge suas máquinas, a velocidade de reação 
é um dos fatores mais críticos no processo de correção para evitar 
movimento lateral e danos adicionais à organização. Muitas equipes de 
segurança que investiram em uma solução de endpoint detection and 
response (EDR) descobriram alguns desafios remanescentes:

• Erradicação abaixo do ideal que não remove todos os artefatos

• Complexidade com uma limpeza que ainda requer formatar 
periodicamente a imagem e esforços manuais

• Processos de resposta que exigem scripts e tíquetes de suporte de TI

Ao adicionar a correção automatizada do Malwarebytes à sua solução 
de EDR atual, você obtém uma correção rápida e eficaz que remove 
completamente os artefatos dinâmicos e relacionados para fornecer  
uma limpeza completa.

 
VISÃO GERAL DO PRODUTO   
O Malwarebytes Remediation Connector Solution funciona perfeitamente 
com as principais plataformas de EDR para aprimorar e otimizar seus 
esforços de resposta com remoção de malware automatizada e completa.  
Ele alivia os esforços manuais e aprimora suas práticas de segurança com uma 
solução que acelera os tempos de resposta com correção rápida e completa.

As organizações que adotaram 
o Malwarebytes Remediation 
estão experimentando 
vantagens significativas:

• Correção de endpoint 
totalmente automatizada 
que oferece resultados de 
alta confiança

• Esforços simplificados 
que aliviam o impacto dos 
recursos em suas equipes de 
segurança e de TI

• Limpeza completa que 
fornece um MTTR de minutos, 
em vez de horas ou dias

Fornecendo resultados 
bem-sucedidos para o cliente

A maioria das soluções se concentra apenas na remoção dos executáveis maliciosos ativos - isso não fornece uma 
correção completa. Nossa abordagem própria também detecta e remove os artefatos dinâmicos e relacionados. 
Isso oferece a desinfecção completa dos mecanismos para persistência de malware, para que você tenha 
confiança de que suas máquinas estão limpas.

 
COMO FUNCIONA
Nossos conectores de API simplificam a integração com soluções de EDR de outros fabricantes, para que você 
possa começar a trabalhar com rapidez e facilidade. O Malwarebytes Remediation é implantado como um agente 
não persistente que executa a correção e, em seguida, se remove do dispositivo de forma limpa. Isso fornece uma 
poderosa remoção de malware, sem que o agente persistente deixe pegadas. E faz tudo isso de forma transparente 
para seus usuários finais.
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Amplia sua solução EDR com o padrão confiável  
em correção automatizada de endpoints
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A Malwarebytes acredita que, quando as pessoas e organizações estão livres de ameaças, elas estão livres para prosperar. Muito mais do que a 
remediação de malware, a empresa fornece ciberproteção, privacidade e prevenção a dezenas de milhares de consumidores e organizações todos  
os dias. Para mais informações, visite https://www.malwarebytes.com.
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Com nossa abordagem automatizada, o Malwarebytes Remediation gera maior eficiência que economiza tempo  
de recurso de analista, preserva a produtividade do usuário e melhora a postura de segurança de sua empresa.

INTELIGÊNCIA PROFUNDA CONTRA AMEAÇAS QUE OFERECE  
CORREÇÃO EFICAZ
Nossa expertise de ciberinteligência em correção mostra que possuímos um profundo conhecimento sobre os 
ataques feitos de forma bem-sucedida aos dispositivos empresariais. Isso fornece à sua organização uma solução 
que é alimentada por uma inteligência de detecção e correção de ameaças decorrente de milhões de endpoints 
protegidos pela Malwarebytes.

SUPORTE A ESTAÇÕES DE TRABALHO E SERVIDORES
A solução oferece correção contínua para estações de trabalho e servidores Microsoft Windows, 
independentemente da localização na rede. Isso unifica seus processos de correção do endpoint e do servidor  
por locais distribuídos e uma equipe dispersa.

A TECNOLOGIA LÍDER DO SETOR
A Malwarebytes recebeu algumas das primeiras patentes para correção e detecção de ransomware, incluindo 
uma para comparação de arquivos e três para detecção baseada em comportamento. Aproveitamos anos de 
experiência em segurança de correção para fornecer soluções alimentadas por inteligência de ameaças de 
milhões de endpoints protegidos pela Malwarebytes, tanto para empresas quanto para consumidores. 

O Malwarebytes Remediation Connector Solution facilita a integração de nossos produtos de segurança com 
soluções de EDR, SIEM, SOAR e ITSM de outros fabricantes para impulsionar ainda mais a automação e a 
compatibilidade. A Malwarebytes oferece um alto retorno sobre o investimento (ROI) e também somos  
conhecidos por nosso serviço e suporte superiores.

MAIS INFORMAÇÃO

Para obter mais informação, visite: 
br.malwarebytes.com/business/connector-solution
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