
Produtos CrowdStrike

FALCON ENDPOINT 
PROTECTION PRO

PRINCIPAIS
BENEFÍCIOS

Permite que você
migre com confiança

Substitui o AV de
maneira rápida e fácil

Simplifica a proteção
de endpoint

Protege contra todo
o espectro de
ataques

FAÇA UPGRADE PARA UMA DEFESA DE PONTA

PRINCIPAIS CAPACIDADES DO PRODUTO
AV DE ÚLTIMA GERAÇÃO ALIMENTADO POR IA

 Protege contra todo o espectro sem a necessidade
de atualizações diárias e complicadas

 

 Combina as melhores tecnologias de prevenção,
incluindo machine learning, inteligência artificial
(IA), indicadores de ataque (IOAs), bloqueio de
exploit e muito mais, para deter ransomware e
também ataques sem malware e sem arquivo

 

 Cobre as lacunas deixadas por AVs legado e
protege totalmente os endpoints tanto online
quanto o�ine

 

VISIBILIDADE COMPLETA DO ATAQUE
 Desvenda um ataque inteiro em uma
árvore de processos fácil de entender e
enriquecida com dados de inteligência
de ameaça e contexto

 
Fornece visibilidade e contexto de
alerta incomparáveis

 
Preserva os detalhes de detecção
por 90 dias

Fornece um AV de útima geração legítimo com resposta
e inteligência integrada de ameaças 

O CrowdStrike Falcon® Endpoint Protection Pro oferece a solução ideal de substituição 
de antivírus, combinando as tecnologias de prevenção mais eficazes e visibilidade total do 
ataque com resposta e inteligência integrada de ameaças. É alimentado pela nuvem e por 
um único agente leve que opera sem a necessidade de atualizações constantes de 
assinaturas, infraestrutura de gerenciamento local ou integrações complexas. Isso torna 
mais fácil e rápido substituir o seu AV e obter ainda mais: prevenção superior, inteligência 
integrada de ameaças e resposta imediata.
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FALCON ENDPOINT PROTECTION PRO

CONTROLE DE DISPOSITIVO
 Fornece visibilidade detalhada
sobre o uso do dispositivo USB

 Permite a aplicação granular de
políticas para garantir o controle
sobre os dispositivos USB usados
no ambiente

GESTÃO DE FIREWALL

 
Facilita a criação, o gerenciamento
e a aplicação de políticas

 
Defende contra ameaças à rede e
fornece visibilidade instantânea para
aprimorar a proteção e informações
para a tomada de ações

A MAIS FÁCIL 
SUBSTITUIÇÃO DE AV

Funciona Desde o Dia 1:
É implementado e fica
operacional em minutos
com um único agente
leve - sem necessidade
de ajuste ou
reinicialização

Impacto praticamente
nulo no endpoint - da
instalação inicial ao uso
diário contínuo

Se mantém atualizado
automaticamente com a
arquitetura nativa da
nuvem

Opera perfeitamente
junto a AVs, enquanto
você migra

SOBRE A CROWDSTRIKE

COMPARE AS SOLUÇÕES FALCON ENDPOINT PROTECTION

MÓDULO DESCRIÇÃO FALCON PRO FALCON ENTERPRISE FALCON PREMIUM FALCON COMPLETE

FALCON PREVENT™
Next-Generation Antivirus

 

FALCON INTELLIGENCE™
Inteligência Integrada de Ameaças

FALCON INSIGHT™
Detecção e Resposta de Endpoint

FALCON DEVICE CONTROL™
Controle de Dispositivos USB

FALCON FIREWALL MANAGEMENT™
Firewall

FALCON OVERWATCH™
Investigação Gerenciada de Ameaças

FALCON DISCOVER™
Higiene de TI

OPCIONAL

INTELIGÊNCIA INTEGRADA DE AMEAÇAS
 Permite que você entenda completamente as ameaças
em seu ambiente e priorize facilmente uma resposta
através de uma avaliação de gravidade das ameaças

 Elimina as adivinhações, para que você possa
responder às ameaças de maneira decisiva

 Determina automaticamente o escopo e o impacto das
ameaças encontradas em seu ambiente

CONTROLE E RESPOSTA

 Fornece uma ação de resposta poderosa para conter
e investigar sistemas comprometidos

 Garante acesso remoto instantâneo ao endpoint para
ação imediata com precisão cirúrgica

A CrowdStrike® Inc., líder global em cibersegurança, está redefinindo a segurança para a era 
da nuvem com uma plataforma de proteção de endpoint criada do zero para impedir ataques. 
A arquitetura de um único agente leve da plataforma CrowdStrike Falcon® utiliza inteligência 
artificial (IA) em escala de nuvem, e oferece visibilidade e proteção instantâneas para toda a 
empresa, evitando ataques a endpoints dentro ou fora da rede. Alimentada pelo patenteado 
CrowdStrike Threat Graph™, a plataforma CrowdStrike Falcon correlaciona em tempo real 
mais de dois trilhões de eventos relacionados a endpoints de todo o mundo por semana, 
abastecendo uma das plataformas de dados para segurança mais avançadas do mundo.

PROTEÇÃO DE
ENDPOINT

TOTALMENTE
GERENCIADA,

FORNECIDA COMO
SERVIÇO POR UM
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