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Aker Antivirus Module 1.0
Proteção completa contra spywares, cavalos-de-tróia, vírus e phishing.

Proteção completa contra ameaças virtuais.
O Aker Antivírus Module é um módulo de antivírus de gateways que se integra aos produtos da Aker. Com a solução é possível filtrar
páginas web e e-mails com vírus, trojans, cavalos-de-tróia, entre outros.
Mesmo que uma empresa já possua um sistema de antivírus corporativo instalado nos servidores internos e nas máquinas dos
usuários, estes podem se tornar sobrecarregados no caso de uma epidemia de vírus na web, reforçando a necessidade de se possuir
máquinas dedicadas para a desinfecção de mensagens e arquivos baixados da Internet.
O produto pode ser executado externamente, em computadores separados, ou dentro integrados aos appliances da Aker. Possui um
sistema de atualização automática de assinaturas, desinfecção ou remoção do arquivo.
Além disso, o antivírus funciona como uma segunda barreira de proteção, diminuindo o risco de erros de configuração de outros
serviços de antivírus que possam existir na rede.
As principais funcionalidades do antivírus são:
Atualização automática ou por agendamento;
Capacidade de filtragem de spywares, cavalos-de-tróia, vírus e ferramentas de hackers;
Integração automática com o Aker Firewall, Aker Secure Mail Gateway e Aker Web Gateway;
Possibilidade de instalação no Aker Firewall Box, Aker Secure Mail Gateway Box, Aker Web Gateway Box ou em máquinas
separadas (Windows e Linux).

Produtos adaptados à sua realidade:
Mais uma barreira de proteção;
Proteção contra vírus, trojans, etc;
Atualização automática;
Integrado aos softwares Aker Firewall e Aker Secure Mail Gateway;
Integrado ao Aker Firewall Box;
Integrado ao Aker Secure Mail Gateway Box.
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Administração
Múltiplos Administradores
Base de usuários para administração
Redes Administrativas
Níveis de administração
Atualização, Correção e Backups
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Gerenciamento do Sistema
Interface Gráfica (Aker Control Center)
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Análise Heurística
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Análise de arquivos compactados
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Multiplataforma
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Sim (Windows,Linux e Unix)

Atualização
Automática
Agendamento diário
Periódica (hora em hora)
Sob demanda
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Integração
Firewall
AntiSPAM
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Idiomas disponíveis
(Produto, manual do usuário, ajuda on-line e demais
documentos correlatos)
Português
Inglês
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Outras Características
Licenciamento

Caracteristicas

Por nº de usuários

Protocolos suportados:
ARP, TCP/IP, TCP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, POP2, POP3, IMAP, SMTP, ECHO, SYSTAT, CHARGEN, SSH, TELNET, DNS, WHOIS, NNTP, RADIUS, GOPHER, DCE, NETBIOS, NAMP, GRE, SIP,
H323, LDAP, MD5, SHA1, DES, 3DES, BLOWFISH, AES, IKE, IPSEC, AH, ESP, RIPv2, OSPF, SNMP, X509, NTP.
Obs:
Algumas funcionalidades são opcionais. Consulte as revendas autorizadas.
As especificações contidas neste folder podem ser alteradas sem aviso prévio.
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Tela - Configurações
O menu “Configurações” é local onde serão feitas as configurações gerais para o
funcionamento do produto.

Tela - Configuração de log
Esta tela reúne o caminho para armazenamento de logs, tamanho máximo, período
de armazenamento e número de rotações do arquivo de log por dia. Além disso, é
possível configurar se o programa deve utilizar um sistema de log alternativo (syslog
no UNIX e event viewer no Windows).

Tela - Gerenciamento de Atualizações
O menu “Gerenciamento de Atualizações” trata das atualizações de assinaturas de
malwares. É nesse menu que serão configuradas as opções de como as atualizações
serão automatizadas.

Tela - Informações do Engine
Apresentam as informações a respeito da versão atual do produto. As seguintes
informações são apresentadas:
Dados do Aker Engine
Versão: Versão do produto Aker Antivírus Module
Data de Compilação: Data da compilação do Aker Antivírus Module
Essas informações são muito importantes para o administrador verificar se o seu
produto está atualizado com a última versão existente na página da Aker
www.aker.com.br

