
KENMERKEN EN VOORDELEN

• Antimalware/antispyware

• Bescherming tegen kwaadaardige 

websites
• Blokkering van bestandsuitvoering
• Malwarebytes Chameleon-

technologie
• Drie systeemscanmodi (snel, flash 

en compleet)
• Geavanceerde verwijdering van 

malware
• Opdrachtregelinterface
• Aanmaak van logboeken in XML-

indeling
• MSI-pakket

Omdat uw huidige antivirusoplossing uw netwerk niet in 
zijn eentje kan beschermen

Omdat cyberaanvallen steeds vaker voorkomen en steeds geavanceerder 

worden, beginnen IT-managers te beseffen dat door de toepassing van 

slechts één antivirustechnologie het netwerk aan aanvallen bloot wordt 

gesteld. Elk eindsysteem heeft meerdere lagen nodig om malware te 

detecteren en te verwijderen en zo volledige bescherming te waarborgen.

Malwarebytes Anti-Malware for Business voorziet hierin. Malwarebytes 

Anti-Malware for Business biedt snelle, compacte bescherming tegen 

malware. Het is bedoeld als aanvulling op uw huidige beveiligingsoplossing 

voor eindsystemen. Onze krachtige heuristische scanengine detecteert 

en verwijdert zero-hour malware die andere beveiligingsoplossingen niet 

opmerken. Dit versterkt uw beveiligingsstrategie en dicht gaten in de 

detectie.

De centrale Malwarebytes Beheersconsole vereenvoudigt en stroomlijnt 

het beheer voor de beveiliging van eindsystemen. Via één enkel scherm 

kunt u duizenden aangesloten Malwarebytes-clients updaten, monitoren 

en beheren.

Malwarebytes Anti-Malware for Business is niet simpelweg een andere 

oplossing. Integendeel, het is de volgende stap in eindsysteembeveiliging 

voor het bedrijfsleven.

Anti-Malware for Business
Krachtige bescherming tegen malware

GEGEVENSBLAD



Belangrijkste voordelen  

Antimalware/antispyware
Detecteert en verwijdert zero-hour en bekende virussen, 

Trojaanse paarden, wormen, rootkits, adware en spyware 

in real-time, waardoor de veiligheid van uw gegevens 

en de integriteit van uw netwerk gewaarborgd zijn. 

Beschermt nu ook Windows Server-besturingssystemen.

Bescherming tegen kwaadaardige websites
Voorkomt toegang tot bekende kwaadaardige IP-

adressen, zodat eindgebruikers proactief beschermd 

worden tegen malwaredownloads, hackpogingen, 

omleidingen naar kwaadaardige websites en malvertising. 

Malwarebytes Chameleon-technologie
Voorkomt dat malware de installatie van Malwarebytes 

Anti-Malware for Business op een geïnfecteerd 

eindsysteem blokkeert, zodat de infectie verwijderd kan 

worden.

Drie systeemscanmodi (snel, flash en compleet)
Selecteert op basis van de eisen voor 

eindsysteembeveiliging en de beschikbare 

systeembronnen de efficiëntste systeemscan.

Opdrachtregelinterface
Vormt een flexibel alternatief voor de grafische 

gebruikersinterface van Malwarebytes en zorgt dankzij de 

import en export van clientinstellingen voor een snellere 

configuratie.

Geavanceerde verwijdering van malware
Maakt gebruik van DOR (Delete On Reboot) om blijvende 

of diep verborgen malware te verwijderen.

Blokkering van bestandsuitvoering
Voorkomt dat kwaadaardige bedreigingen code uitvoeren 

en plaatst ze in quarantaine om aanvallen van malware te 

verhinderen. 

Aanmaak van logboeken in XML-indeling
Biedt rapporten in een handige, voor mens en 

machine leesbare indeling, zodat het gebruik door 

logboekanalysetools en gegevensbeheer eenvoudiger 

wordt.

MSI-pakket
Zorgt voor een flexibele installatie.

Malwarebytes Beheerconsole  

• Maakt via één handige en gebruiksvriendelijke console 

push-installatie van producten van Malwarebytes op 

aangesloten clients mogelijk

• Scans van eindsystemen en automatische 

clientinstallaties kunnen buiten piekuren gepland 

worden, zodat de bandbreedte van het netwerk en de 

systeembronnen behouden blijven

• Detecteert alle eindsystemen en de bijbehorende 

software op het netwerk, zodat kwetsbare 

eindsystemen zonder Malwarebytes tegen 

cyberaanvallen beschermd worden

• Kan gebruik op een eindsysteem vóór de installatie 

simuleren, zodat mogelijke problemen vooraf opgelost 

kunnen worden

• Verstuurt op basis van gedetecteerde bedreigingen 

en/of meerdere criteria voor systeemprestaties 

e-mailnotificaties naar opgegeven beheerders en 

gebruikers

• Werkt naast beheerconsoles van andere leveranciers 

zonder dat er conflicten optreden of dat bestaande 

clients voor eindsysteembeveiliging vervangen moeten 

worden

• Werkt handtekeningendatabases of aangesloten clients 

automatisch bij, waardoor de bescherming up-to-date is

• Maakt aangepaste beleidsregels en toegang voor 

verschillende gebruikersgroepen mogelijk

• Biedt verschillende zichtbaarheidsinstellingen voor 

eindgebruikers, zodat er bij hen een optimaal evenwicht 

tussen notificatie, veiligheidsbewustzijn en productiviteit 

bestaat

• Beschikt over gedetailleerde systeemrapportage 

(met afdrukbare logboeken), waardoor uitgebreid 

beveiligingsbeheer mogelijk is

• Verzendt beveiligingsgebeurtenissen naar Syslog-server 

(in JSON-formaat)

‘Threat View

Combineert de gegevens die nodig zijn om potentieel 

kwaadaardige bedreigingen van de aangesloten clients 

te analyseren en volgt toegang van gebruikers tot 

potentieel kwaadaardige websites. Threat View volgt 

ook de aanmeldingsactiviteit van zowel IP-adressen als 

gebruikers en geeft de samengevoegde gegevens in een 

handige diagramindeling weer, waardoor een efficiëntere 

analyse mogelijk is.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Versie: 1.80

Beschikbare talen: Engels, Arabisch, Bosnisch, Bulgaars, 

Catalaans, Chinees (vereenvoudigd), Chinees (traditioneel), 

Kroatisch, Tsjechisch, Deens, Nederlands, Ests, Fins, Frans, 

Duits, Grieks, Hebreeuws, Hongaars, Italiaans, Lets, Litouws, 

Macedonisch, Noors, Pools, Portugees (Brazilië), Portugees 

(Portugal), Roemeens, Russisch, Servisch, Slowaaks, Sloveens, 

Spaans, Zweeds, Thai, Turks, Vietnamees

Systeemvereisten voor eindsystemen
Hardware:
Processor: 800 MHz

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

(32-bits besturingssysteem, behalve 256 MB voor Windows XP)

Schijfruimte: 25 MB

Schermresolutie: 800 x 600 pixels of meer

Actieve internetverbinding voor database- en productupdates

Aanvullende vereisten voor beheermodus
Windows Installer 4.0 (alleen Windows XP, al opgenomen 

in andere Windows-versies)

.NET Framework 3.5

Softwarevereisten
Microsoft® Internet Explorer 6 (of hoger), Firefox, Chrome 

of Opera

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, alleen 32-bits)

Windows Server 2012/2012 R2

 (sluit Server Core installatieoptie uit)

Windows Server 2008/2008 R2

 (sluit Server Core installatieoptie uit)

Systeemvereisten voor beheerconsole
Versie: 1.6

Beschikbare talen: Engels

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

RAM: 2048 MB (4096 MB aanbevolen)

Schijfruimte: 10 GB (20 GB aanbevolen)

Schermresolutie: 1024 x 768 pixels of meer

Actieve internetverbinding voor database- en 

productupdates

Software:
.NET Framework 3.5

Windows Installer 4.5

Microsoft® Internet Explorer 6 (of hoger), Firefox, Chrome 

of Opera

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)

           

Malwarebytes beschermt particuliere klanten en bedrijven tegen gevaarlijke bedreigingen, zoals malware, ransomware en exploits die aan de detectie van 
traditionele antivirusoplossingen ontsnappen. Malwarebytes Anti-Malware, het paradepaardje van het bedrijf, heeft een uiterst geavanceerde heuristische 
detectie-engine. Deze engine heeft wereldwijd al meer dan vijf miljard kwaadaardige bedreigingen van computers verwijderd. Wereldwijd vertrouwen meer 
dan 10.000 kleine, middelgrote en grote bedrijven de beveiliging van hun gegevens toe aan Malwarebytes. Het bedrijf is opgericht in 2008 en heeft zijn 
hoofdkantoor in Californië. Het heeft vestigingen in Europa en wordt ondersteund door een mondiaal team van onderzoekers en deskundigen.

malwarebytes.com/business                corporate-sales@malwarebytes.com             1.800.520.2796
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