
Malwarebytes Endpoint Security is een platform voor endpointbeveiliging 

dat meerdere technologieën gebruikt voor het proactief beschermen 

van uw computers tegen onbekende en bekende bedreigingen. Door op 

verschillende niveaus bescherming te bieden, hebben kleine en grote 

bedrijven en ondernemingen in allerlei bedrijfstakken over de hele wereld 

de mogelijkheid een aanvaller bij elke poging tegen te houden.

Belangrijkste voordelen  
Stopt geavanceerde aanvallen van malware en ransomware
Verkleint de kans op diefstal van gegevens en bespaart op IT-resources 

door bescherming te bieden tegen malware die met traditionele 

beveiliging onopgemerkt kan blijven.

Biedt bescherming tegen exploits en ransomware
Beschermt zwakke plekken in niet-ondersteunde programma’s 

tegen exploits. Technologie op basis van gedragscontrole, zonder 

handtekeningen, detecteert en blokkeert automatisch onbekende 

(zero-hour) ransomware.

Verhoogt de productiviteit
Houdt eindgebruikersproductiviteit op peil door systeemprestaties te 

behoeden en personeel bezig te houden met omzetproductieve projecten. 

Eenvoudig beheer
Vereenvoudigt het beheer van de eindsysteembeveiliging en detecteert 

kwetsbare eindsystemen. Stroomlijnt de beveiliging van eindsystemen en 

optimaliseert hulpbronnen voor IT-beheer.

Schaalbare bedreigingspreventie
Naarmate uw bedrijf groeit, wordt bescherming op ieder eindsysteem 

geïmplementeerd en aangepast.

Detecteert onbeschermde systemen
Ontdekt alle eindsystemen en geïnstalleerde software op uw netwerk. 

Systemen zonder Malwarebytes die kwetsbaar zijn voor cyberaanvallen, 

kunnen gemakkelijk beveiligd worden.

Herstelt Mac-eindsystemen
Detecteert en verwijdert malware snel van OS X-eindsystemen, waaronder 

adware.*

Malwarebytes Endpoint Security
Preventie van geavanceerde bedreigingen

GEGEVENSBLAD

KERNTECHNOLOGIEËN

Anti-malware

• Geavanceerde beveiliging tegen 
malware 

Anti-exploit

• Vier beschermingslagen tegen 
exploits

 

Anti-ransomware

• Detecteert en blokkeert 
ransomware automatisch 

Beheerconsole

• Beveiligingsbeleidsregels, centrale 
monitoring en verslaglegging 
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* De opgenomen Mac-herstelclient wordt niet beheerd via de beheerconsole 
en biedt geen realtimebescherming.
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Security Innovation 
of the Year



SYSTEEMVEREISTEN

Eindsystemen
Ondersteunde besturingssystemen:
Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP

Windows Server 2012, 2008, 2003

Windows Small Business Server 2011

Mac OS X (10.8 en hoger)

Hardware:

800 MHz CPU of sneller

1 GB RAM of hoger (2 GB of hoger voor 

Windows Server)

35 MB vrij ruimte op schijf

Beheerconsole
Ondersteunde besturingssystemen:
Windows Server 2012, 2008

Ondersteunde Microsoft SQL-servers:
SQL Server 2014, 2012, 2008

SQL Server 2008 Express (meegeleverd 

bij product)

Hardware:

2 GHz CPU (dual-core 2,6 GHz of hoger 

aanbevolen)

2 GB RAM of hoger (4 GB aanbevolen)

10 GB vrije ruimte op schijf (20 GB 

aanbevolen)

Kenmerken
• Proactief scannen van anti-malware/anti-spyware

• Drie systeemscanmodi (snel, flash en compleet)

• Bescherming tegen kwaadaardige websites

• Blokkering van bestandsuitvoering

• Malwarebytes Chameleon-technologie

• Optie Verwijderen bij opnieuw opstarten

Anti-malware

Kenmerken
• Bescherming tegen het omzeilen van de 

besturingssysteemsbeveiliging

• Bescherming bij geheugenoproepen

• Bescherming van toepassingsgedrag

• Versterking van toepassingen

Anti-exploit

Kenmerken
• Schaalbaar eindsysteembeheer met push-installatiefunctie

• Flexibele planning van scans

• Bedreigingsweergave met centrale verslaglegging

• Virtuele gebruikssimulator

• Integratie met Active Directory

Beheerconsole
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Kenmerken
• Toegewezen realtime-engine voor detectie en blokkering

• Eigen gedragsmatige ransomwaretechnologie

• Identificatie zonder handtekeningen van onbekende 

(zero-hour) ransomware

• Neemt weinig ruimte in beslag

• Compatibel met beveiligingsoplossingen van derden

Anti-ransomware

Malwarebytes richt zich met methodes van de nieuwste generatie op het beveiligen van computers en heeft miljoenen klanten over de hele wereld. 
Malwarebytes beschermt particulieren en bedrijven proactief tegen gevaarlijke bedreigingen, zoals malware, ransomware en exploits die de detectie 
van traditionele antivirusoplossingen weten te omzeilen. Het topproduct combineert een geavanceerde heuristische detectie van bedreigingen met 
signature-loze technologieën voor het opsporen en tegenhouden van een cyberaanval voordat deze schade kan aanrichten. Meer dan 10.000 bedrijven 
over de hele wereld vertrouwen op en bevelen Malwarebytes aan. Het bedrijf is in 2008 in Californië opgericht en heeft vestigingen in Europa en Azië 
met een internationaal team van beveiligingsexperts en onderzoekers van bedreigingen.


