
WAT HET VOOR U DOET

• Beschermt browsers, waaronder 

Internet Explorer, Firefox, Chrome en 

Opera

• Beschermt browsercomponenten 

zoals Java en Flash

• Beschermt tegen drive-by 

downloadaanvallen

• Beschermt kwetsbare applicaties, 

waaronder Microsoft Office, pdf-lezers 

en mediaspelers

• Blokkeert onbekende en bekende 

exploitkits

Stopt aanvallen van onbekende en bekende exploits en 
beschermt kwetsbaarheden in applicaties en browsers
Malwarebytes Anti-Exploit for Business beschermt uw bedrijf tegen een 
van de meest geavanceerde cyberaanvallen: zero-day exploits die de 
kwetsbaarheden van browsers en applicaties uitbuiten. De gepatenteerde 
technologie wikkelt kwetsbare programma’s in vier beschermingslagen, 
die voorkomen dat een exploit zijn lading niet kan installeren of zelfs 
de oorspronkelijke shellcode uit kan voeren. En, anders dan bij een 
antivirusoplossing, die gericht is op wat (handtekeningen) wordt afgeleverd, 
onderzoekt Malwarebytes Anti-Exploit for Business hoe het wordt 
afgeleverd. Het biedt krachtige, specifieke bescherming van eindsystemen 
tegen aanvallen met ransomware, APT’s (Advanced Persistent Threats), 
financiële malware en cyberspionage op bedrijven waarbij kwetsbaarheden 
in de software uitgebuit worden. 

Belangrijkste voordelen  
Biedt uw bedrijf de compleetste oplossing voor bescherming tegen 
exploits
Geen enkele andere oplossing voor exploitbeveiliging van eindsystemen 

beschikt over vier beschermingslagen. Deze lagen (bypasses van het 
besturingssysteem, kwaadaardige geheugenoproepen, applicatiegedrag 
en versterking van applicaties) werken samen om exploits meteen te 
blokkeren. In de eerste fase van de aanval voorkomen ze dat de shellcode 
uitgevoerd wordt. In de tweede fase voorkomen ze geheugenoproepen, 
sandbox-ontsnappingen en beveiligingsbypasses van het geheugen.

Anti-Exploit for Business
Innovatieve beveiliging tegen exploits dankzij vier beschermingslagen

GEGEVENSBLAD



Kwetsbaarheid registreren

Shellcode uitvoeren

OS & DEP omzeilen

Payload uitvoeren

Kwaadaardige acties uitvoeren

AANVULLENDE KENMERKEN

• 100% real-time, proactieve 

technologie werkt niet met zwarte 

lijsten (handtekeningen), witte lijsten, 

sandboxes of virtuele systemen

•  Geen handtekeningendatabase: 

dagelijkse update niet vereist

•  Bijzonder licht: 3 MB opslagruimte

•  Compatibel met antimalware- en 

antivirusproducten

•  Compatibel met oude en niet 

meer ondersteunde Windows-

besturingssystemen, waaronder 

Windows XP

• Installatie en klaar is Kees: geen 

beheertaken en bijna geen acties 

van eindgebruikers vereist

Kleiner, lichter en gebruiksvriendelijker 
De technologie van Malwarebytes Anti-Exploit for Business maakt 
geen gebruik van een handtekeningendatabase zoals traditionele 
eindsysteembeveiliging. Daarom zijn er geen regelmatige updates nodig en 
blijft de bandbreedte van het netwerk behouden. Ook dankzij de geringe 
opslagruimte van 3 MB en de thin client is het gebruik van systeembronnen 
minimaal. En in tegenstelling tot andere oplossingen voor exploitbeveiliging 
verspilt Malwarebytes Anti-Exploit for Business geen waardevolle CPU-
cycli vanwege virtuele systemen. Hierdoor is Malwarebytes Anti-Exploit 
for Business de perfecte oplossing voor oudere hardware en niet meer 
ondersteunde besturingssystemen zoals Microsoft Windows XP, waarvoor 
geen beveiligingsupdates meer uitgebracht worden.

Geen actie en onderhoud nodig
Malwarebytes Anti-Exploit for Business gebruikt geavanceerde technologie 
die werkt zonder zwarte lijsten, witte lijsten en sandboxes. Daarom is er 
veel minder ondersteuning door de IT-afdeling nodig dan bij traditionele 
eindsysteembeveiliging. Bij Malwarebytes Anti-Exploit for Business hoeven 
eindgebruikers bovendien niets of haast niets te doen. Installeren en klaar 
is Kees.

Laag 1: Versterking van applicaties
Gebruikt technieken om applicaties te versterken, zodat ze minder kwetsbaar zijn 

voor exploitaanvallen, zelfs als er geen patches en updates geïnstalleerd zijn.

Laag 2: Bescherming tegen beveiligingsbypasses van het 
besturingssysteem
Gebruikt geavanceerde geheugentechnieken die voorkomen dat exploit 

shellcode wordt uitgevoerd door het detecteren van pogingen om Data Execution 

Prevention (DEP) te omzeilen of het gebruik van Return-Oriented Programming 

(ROP) gadgets.

Laag 3: Bescherming bij kwaadaardige geheugenoproepen 
Bevat meervoudige 32- en 64-bits geheugen exploit-beveiligingstechnieken 

die voorkomen dat exploits payload code uitvoeren vanuit kwaadaardige 

geheugengebieden.

Laag 4: Bescherming van applicatiegedrag
Blokkeert sandbox-ontsnappingen zoals Java-exploits en exploits die misbruik 

maken van zwakke plekken in applicatie-ontwerpen van Word, PowerPoint en 

andere. Laatst verdediging tegen exploits die geheugencorruptiebeveiliging 

omzeilen.

Vier beschermingslagen tegen exploits



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Systeemvereisten voor eindsystemen
Versie: 1.08

Beschikbare talen: Engels

Ondersteunde besturingssystemen:
Windows 10® (32-bits, 64-bits)

Windows 8.1® (32-bits, 64-bits)

Windows 8® (32-bits, 64-bits)

Windows 7® (32-bits, 64-bits)

Windows Vista® (32-bits, 64-bits)

Windows XP® (Service Pack 3 of hoger) (32-bits, 64-bits)

Windows Server 2012®/2012 R2® (64-bits)

Windows Server 2008®/2008 R2® (32-bits, 64-bits)

Windows Server 2003® (32-bits, 64-bits)

Aanvullende vereisten voor beheermodus:

Windows Installer 4.0 (alleen Windows XP, al opgenomen 

in andere Windows-versies)

.NET Framework 3.5

Hardwarevereisten:
2048 MB (64-bits/server besturingssysteem), 1024 MB 

(32-bits besturingssysteem, 256 MB of meer voor 

Windows XP)

Minimaal 800 MHz-processor

10 MB vrije ruimte op vaste schijf

800 x 600 pixels of meer

Systeemvereisten voor beheerconsole
(alleen beheermodus)

Versie: 1.6

Beschikbare talen: Engels

Hardware:
Processor: 2 GHz (dual-core 2,6 GHz of hoger aanbevolen)

RAM: 2 GB (4 GB aanbevolen)

Vrije schijfruimte: 10 GB (20 GB aanbevolen)

Schermresolutie: 1024 x 768 pixels of meer

Actieve internetverbinding voor database- 

en productupdates

Software:
.NET Framework 3.5

Ondersteunde besturingssystemen:
(sluit Server Core installatieoptie uit)

Windows Server 2012 R2 (64-bits)

Windows Server 2012 (64-bits)

Windows Server 2008 (32-bits, 64-bits)

Windows Server 2008 R2 (32-bits, 64-bits)

Ondersteunde Microsoft SQL-servers:
SQL Server 2014

SQL Server 2012

SQL Server 2008 (voor grotere installaties)

SQL Express 2008 (meegeleverd, ter beoordeling,

maximale databasegrootte 10 GB)
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