Van McAfee VSE naar McAfee Endpoint Security 10.5
Bescherm uw organisatie nog beter tegen Ransomware en onbekende malware
De technologie van de aanvallers staat niet stil. Zij ontwikkelen continu methoden om de beveiligingsmaatregelen te omzeilen. Ook McAfee staat niet stil en ontwikkelt zich verder. In 2014 heeft
McAfee een modulaire vervanger uitgebracht voor McAfee VirusScan Enterprise (VSE). Dit nieuwe
Endpoint Security (ENS) is de laatste twee jaar volledig nieuw ontwikkeld en inmiddels is versie 10.5
bereikt. Deze versie beschikt over nieuwe modules die meer mogelijkheden bieden tegen ransomware en onbekende malware.
Gezien de sterke groei van deze dreigingen adviseren wij organisaties, die nog gebruik maken van
McAfee VirusScan Enterprise, te upgraden naar McAfee Endpoint Security.

Wat is McAfee Endpoint Security 10?
McAfee Endpoint Security 10 is volledig nieuw ontworpen om betere bescherming te bieden tegen nieuwe
soorten dreigingen in een steeds gevaarlijker wordende digitale wereld. Door gebruik te maken van nieuwe
technologieën en te bouwen op jarenlange ervaring in deze markt is McAfee erin geslaagd om met ENS 10.5
niet alleen betere bescherming te bieden, maar ook de systeemprestaties niet negatief te beïnvloeden. Door
de modulaire architectuur kunnen componenten naar wens uitgerold worden.

Redenen om over te stappen:
»» 34% snellere lancering user interface
»» 17% snellere web browsing

Voordelen

»» 17% snellere file copy
»» 38% snellere installatie van applicaties
»» 12% snellere system boot-tijden
»» Gereduceerde impact op de prestaties van het Endpoint
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Endpoint Security 10 migratie binnen uw licentie
Wanneer u een geldig onderhoudscontract heeft met McAfee, is McAfee Endpoint Security 10.5 inbegrepen
in uw huidige licentie.

Stappenplan:
•

Inventarisatie McAfee ePO - Is het mogelijk uw huidige McAfee omgeving te upgraden?

•

Inchecken nieuwe software binnen McAfee ePO - Alle nieuwe software, extensies en modules worden in
McAfee ePO ingecheckt en gecontroleerd.

•

McAfee ePO configuratie - Bestaande policies en tasks worden gemigreerd naar hun McAfee ENS equivalent en op dezelfde locatie assigned.

•

Migratie van maximaal 5 - 10 endpoints (VSE, HIPS en SiteAdvisor modules naar de Endpoint Security 10.5
client modules).

Voorwaarden:
•

De endpoints moeten beschikbaar zijn voor de uitvoering en draaien op minimaal Windows 7.

•

Hiermee is een Proof of Concept gerealiseerd waarna u zelf de uitrol verder uitvoert.

•

Een McAfee health check zal remote worden uitgevoerd.

•

Optioneel inrichten van McAfee modules DAC (Dynamic Application Containment)/Real Protect (wanneer

•

Optioneel is een review mogelijk van de McAfee ePO instellingen.

•

Onze Security Consultant zal maximaal een dag op locatie aanwezig zijn.
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