
As 4 principais coisas a considerar ao 
escolher uma solução de segurança 
de endpoints de última geração

Caso que você esteja pensando em migrar para a próxima geração de segurança 
endpoint para melhorar a eficiência de sua equipe, cumprir exigências do governo 
ou outras razões, o Cylance® oferece a combinação certa de recursos de prevenção, 
eficácia, simplicidade e desempenho para diminuir a carga de trabalho da sua equipe 
de segurança sem aumentar o custo da proteção.

Para mais informação, visite  Cylance.com e saiba mais.

Eficácia
Qualquer nova solução de segurança 
deve fornecer recursos de prevenção 
consideravelmente maiores em relação ao seu 

produto existente. Há muitos relatórios de testes de terceiros 
disponíveis publicamente que oferecem comparações 
dos produtos de segurança de endpoint mais comuns no 
mercado atualmente.

Simplicidade 
Preste muita atenção ao esforço necessário 
para instalar, executar e manter novas 
soluções de segurança que você está 
considerando.

Performance 
Os usuários de produtos de segurança 
endpoint tradicionais tiveram que lidar 

com esses produtos consumindo grandes quantidades 
de recursos de processamento de seus computadores, 

essencialmente tornando o endpoint inutilizável durante 
verificações diárias, atualizações de assinaturas e processos 
semelhantes.

Viabilidade do fornecedor 
Existem mais de 1.600 empresas de segurança 
ativamente vendendo seus produtos. Com 
tantos fornecedores alegando fornecer os 

mesmos resultados finais - melhor proteção - é importante 
que você realize sua pesquisa antes de selecionar um 
fornecedor. No mínimo, você deve considerar:

• Reputação —  O fornecedor tem boas críticas dos usuários 
atuais? O fornecedor tem parceiros que frequentemente 
recomendam seus produtos? O que os analistas dizem 
sobre o fornecedor?

• Visão —  O que o fornecedor planejou para a solução nos 
próximos 12 meses? E os próximos cinco anos?

Ao selecionar um novo fornecedor de segurança, é 
importante analisar suas opções de perto. Aqui estão 4 
coisas a considerar antes de fazer uma seleção:
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