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IBM MaaS360 Mobile
Threat Management
Detém o malware móvel no iOS e em dispositivos
Android
Benefícios principais
•

Suporta seguramente dispositivos
BYOD e a propriedade corporativa

•

Gerencia proativamente ameaças
móveis em tempo quase real

•

Reduz o risco de vazamento de dados
sensíveis de informações corporativas
e pessoais

•

Executa ações automatizadas para
remediar os riscos de segurança móvel

Malware móvel – a próxima grande ameaça
de segurança

As organizações estão sendo transformadas em um ritmo sem
precedentes com a mobilidade. A tendência Traga o Seu Próprio
Dispositivo (BYOD) continua se espalhando na empresa. Os aplicativos
móveis estão criando novos e eficientes fluxos de trabalho para
os funcionários. O acesso perfeito para dados de trabalho, e-mails
e conteúdo está crescendo em paralelo, melhorando os ganhos
de produtividade resultantes dessas tendências.
Como resultado da popularidade e da velocidade na qual os dispositivos
móveis se tornam uma grande tendência na empresa, os hackers e os ladrões
estão preparando dispositivos móveis com malware e criando a próxima
grande ameaça de segurança. Dados corporativos são especialmente
vulneráveis a aplicativos mal-intencionados e sites maliciosos.
• 138 bilhões de aplicativos foram baixados em 2014.1
• O malware móvel está crescendo. O código malicioso está infectando
mais que 11,6 milhões de dispositivos móveis em qualquer momento.2
• Recentes ataques WireLurker e Masque ameaçam os dispositivos iOS.3,4
• O dano à marca da empresa é composto por perda financeira,
com o custo de uma única violação sendo estimado em mais de
US$ 11milhões.5
Os líderes de TI e de segurança precisam de uma solução de segurança
moderna e robusta para proativamente detectar, analisar e remediar
malware móvel.

Detenha as ameaças móveis na sua empresa

O IBM® MaaS360® Mobile Threat Management oferece um sistema de
ponta para proteção contra malware nos dispositivos iOS e Android.
Você pode detectar riscos e gerenciar ameaças, antes que comprometam
os dados da sua empresa.

IBM Security
Folha de dados

Figura 1: exemplos de dados relatados sobre um dispositivo protegido e as configurações da política no MaaS360 Mobile Threat Management

Através de integração com IBM Trusteer®, usado por centenas de
milhões de usuários para se protegerem contra fraude e quebras
de dados, o MaaS360 oferece uma nova camada de segurança
para o Gerenciamento de Mobilidade Corporativa (EMM).

•

•

•

Não deixe que o malware atrapalhe a transformação móvel da
sua organização. Equilibre as iniciativas de produtividade da
sua empresa com a segurança oferecida pelo MaaS360.

•

•

Detecção de malware móvel
e remediação
•

•

•

•
•

Detecta e analisa o iOS e os aplicativos Android com
assinaturas de malware e o comportamento malicioso de um
banco de dados atualizado continuamente
Adiciona exceções do aplicativo para personalizar o uso
aceitável do aplicativo
Define controles de política granulares para executar
ações apropriadas

•

2

Usa um motor de regras de conformidade quase em tempo
real para automatizar a remediação
Alerta o usuário e as partes responsáveis quando malware
for detectado
Veja os dispositivos comprometidos no Meu Centro de Alertas
e eventos de detecção nos painéis Meu Feed de Atividades
Desinstala aplicativos com malware automaticamente (para
dispositivos Android selecionados, tal como Samsung SAFE™)
Bloqueia o acesso de dispositivos de exclusão de forma
seletiva ou completa
Restringe o uso de soluções do contêiner MaaS360
Coleta e exibe os atributos de ameaça ao dispositivo, inclusive:
–– Malware detectado
–– Configurações suspeitas de sistema encontradas, tais
como pacote de inicialização ou auditoria de SMS
desconhecido
–– Conexão para um ponto de acesso de Wi-Fi inseguro
–– Instalação de aplicativos que não estão no mercado
permitida
–– Versão do sistema operacional
Revise o histórico de auditoria de eventos de detecção
de malware
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Detecção de desbloqueados e enraizados
suplementares
•
•

•

•

•

•

Motor de Risco Móvel IBM Security
Trusteer

Detecta dispositivos móveis comprometidos ou vulneráveis
Protege contra iOS desbloqueado e dispositivos Android
enraizados que podem oferecer aos atacantes privilégios
adicionais sobre os sistemas operacionais
Descobre usuários ocultos e ativa técnicas de ocultação
que tentam mascarar a detecção de dispositivos
desbloqueados e enraizados
Usa a lógica de detecção atualizada no ar sem que
as atualizações de aplicativo sejam mais responsivas para
hackers que se movem rápido
Define políticas de segurança e regras de conformidade para
automatizar a remediação
Bloqueia o acesso de dispositivos de exclusão de forma
seletiva ou completa

•

•

•

•

Oferece camadas de proteção e inteligência de cibercrime
para prevenção adaptativa de malware
Detecta rapidamente e se adapta aos comportamentos
do último ataque de tal forma que o malware não tenha
virtualmente nenhuma oportunidade de cometer fraude
Executa uma avaliação de risco móvel em tempo quase
real baseada em fatores de risco do aplicativo e dispositivo
Atualiza-se continuamente para oferecer as últimas
verificações de malware, fuga e raiz

Para saber mais sobre as soluções de prevenção de fraude
da IBM Security, contate o seu representante da IBM ou
Parceiro de Negócio da IBM, ou acesse o seguinte site:
ibm.com/security.

Figura 2: exemplo de notificação de malware em dispositivo
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