
FICHA TÉCNICA DO RECURSO

Endpoint Detection and Response
Um recurso integrado, disponível com o N-able RMM

Reverta rapidamente para estados de pré-
ataque (apenas para o S.O. Microsoft Windows)

• Substitua arquivos comprometidos por versões 
íntegras, pré-ataque (apenas para o S.O. Microsoft® 
Windows®)

• Adquira transparência sobre a proteção de terminais 
ao ter acesso a relatórios nativos do N-able RMM

• Verificações de serviço da plataforma

• Tire proveito do N-able RMM para uma 
implementação e gerenciamento fáceis de agentes

Detecte ameaças usando IA comportamental
• Visão “panorâmica” com widgets no painel que 

fornecem informações detalhadas ou resumidas do 
status em todos os dispositivos 

• Alertas de dispositivos infectados e de falha de 
serviços, visualizados diretamente no painel do N-able 
RMM

• Determine facilmente como e quando um ataque foi 
iniciado

• A central de ameaças com barra de status avançada 
reduz a quantidade de alertas e permite atuar no 
combate sem sair da página

Prevenção de ciberataques

• Proteja-se contra as mais recentes ameaças sem 
ter que aguardar por varreduras recorrentes ou 
atualizações de definições de assinaturas

• Responda quase que imediatamente a ameaças em 
terminais

• Autorize/bloqueie USBs e tráfego de terminais 
por meio de uma proteção orientada por política,
personalizada para seus usuários finais, para 
determinar a resposta adequada

Desenvolvido pela SentinelOne

• O N-able EDR é uma solução equivalente ao
SentinelOne® Control

• Inclui controle de dispositivos, controle de firewall de
terminais e execução remota de shell

• Relatórios de licença integrados

Use a automação para reagir de maneira eficaz

• Automatize as respostas para alcançar uma
contenção ágil de ameaças

• Remedie ataques ao reverter seus efeitos nocivos

O N-able™ Endpoint Detection and 
Response (EDR) é um recurso integrado 
ao N-able RMM que ajuda MSPs na 
prevenção, detecção e resposta a ameaças 
em constante evolução, fornecendo uma 
solução para recuperação rápida em caso de 
ataque de ransomware ou outros tipos de 
ameaça. A remediação e reversão ajudam a 
anular os efeitos de um ataque e a restaurar 
terminais para o estado de integridade 
anterior à ocorrência, minimizando o tempo 
de inatividade dos clientes. Obtenha 
monitoramento e gerenciamento completos 
para a segurança dos seus terminais, tudo 
em um único painel. 
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