
Impenetrabilidade sem 
sacrificar Usabilidade 
Verdicto 100% em 100% das vezes
Comodo Advanced Endpoint Protection (AEP) fornece 
auto contenção, de patente pendente, onde executáveis 
desconhecidos e outros arquivos que requerem 
privilégios de acesso são automaticamente executados 
em um recipiente virtual que não possui acesso  aos 
recursos do sistema hospedeiro ou data do usuário. Tais 
arquivos e executáveis são executados da mesma forma 
como seriam no sistema  hospedeiro, de forma continua, 
na perspectiva do usuário final, mas sem que possam 
causar dano ou infecção no sistema nativo.

Quando arquivos desconhecidos são executados em auto 
contenção, serão carregados (uploaded) e uma Comodo 
global cloud de combate a ameaças, que retorna com um 
veredicto em 45 segundos para 95% dos arquivos 
submetidos.

Os 5% dos casos restantes são enviados a pesquisadores 
para análise humana dentro de prazos de SLA (acordo de 
nível de serviço). Resumindo, Comodo AEP fornece uma 
decisão de 100% em 100% dos casos. Devido ao fato da 
Comodo cloud global de combate a ameaças ser 
colaborativa, o conhecimento obtido sobre um arquivo 
desconhecido beneficia todos os usuários de Comodo 
AEP. Você se beneficia dos efeitos de uma rede de 85 
milhões de usuários.

O cliente antivírus de Comodo é extremamente leve e sem 
dependências quanto a CPU e é agnóstico quanto a 
aplicações.

Elimine o medo do 
desconhecido

Arquivos bons podem ser 
executados seguramente. 
Arquivos ruins podem ser 
bloqueados. Mas como 
você pode lidar com os 
arquivos desconhecidos? 
Se você os executa, você 
pode esta pondo sua 
companhia em risco. Se 
você os bloqueia, e eles 
são legítimos, você estará 
impedindo que usuários 
trabalhem.  

“Comodo AEP oferece a 
mais ampla gama de 
ferramentas de 
identificação de 
arquivos bons e ruins. 
Para todo o 
desconhecido, nossa 
tecnologia patenteada 
de auto contenção e 
mecanismo de 
veredicto de decisão 
fornecem um veredicto 
– bom ou ruim – toadas 
as vezes, com impacto 
zero na experiência do 
usuário.”

Capacidades Principais

Escaneamento antivirus: Escaneia pontos 
terminais contra uma lista massiva de arquivos bons 
e ruins compilados por anos como a maior 
autoridade em certificados e por 85 milhões de 
pontos terminais implementados mundialmente.

Auto–contenção: Executáveis desconhecidos e 
outros arquivos que requerem privilégios de 
execução são automaticamente executados  em um 
Comodo recipiente virtual (patente pendente),  que 
não possui acesso aos recursos do sistema 
hospedeiro ou data do usuário. Tais arquivos e 
executáveis são executados da mesma forma como 
seriam no sistema  hospedeiro, de forma continua, na 
perspectiva do usuário final, mas sem que possam 
causar dano ou infeção no sistema nativo.

Analise de comportamento Viruscope: Utiliza 
técnicas incluindo “hooking” de API, prevenção de 
injeção de DLL, e  mais, para identificar indicadores 
de algo posto em risco, enquanto mantem os pontos 
terminais em segurança, sem afetar a usabilidade.

Mecanismo de veredicto de decisão Valkyrie: 
Enquanto funcionando em auto contenção,  arquivos 
desconhecidos são carregados na Comodo global 
cloud de combate a ameaças, para analise em tempo 
real, retornando com um veredicto em 45 segundos 
para 95% dos arquivos submetidos.

Analise humana:  Em 5% dos casos  em que 
VirusScope e Valkyrie foram incapazes de retornar um 
veredicto, o arquivo pode ser enviado a 
pesquisadores pra analise humana, que farão uma 
determinação dentro do prazo de SLA (Service Level 
Agreement).

Prevenção de Intrusões em Hospedeiros: Sistema 
regulamentado HIPS (Host-based Intrusion 
Protection System) monitora as atividades do 
aplicativo, bloqueando as maléficas pela detenção de 
ações que poderiam danificar componentes de 
sistemas críticos.

Firewall particular com filtração de pacotes: 
Fornece gerenciamento granular de atividades de 
rede de entrada e saída, esconde portais TCP de 
escaneios, e fornece alertas quando atividades 
suspeitas são detectadas. Pode ser administrado 
remotamente ou por um administrador local.
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Caracteristicas 

• Containerização
Automática
• Whitelisting (Lista
branca) baseada em
certificado
• Firewall Hospedeiro
Comodo
• Reputação de
Arquivo
• Analisador de
comportamento
Viruscope
• Antivírus Comodo
(lista negra)
• IPS hospedeiro

• filtragem de URL

• Analisador Valkyrie
estático e dinâmico

• Protección de la
cárcel

• Análise Humana
Integrada

• Proteção contra
malware sem arquivo

• Análise de command-
line

• Deteção de código
embargado

Segurança de Aplicativo

• Inventário de aplicativos
• cobertura de segurança
integrada de dispositivo e
aplicativo
• Lista negra de aplicativos
• Aplicativos Comodo
moveis
• Loja de aplicativos
whitelist (já liberadas) –
apoia programas de BYOD
(use o seu próprio
dispositivo)

• Acesso remoto com 
controle total do 
dispositivo

• Gerenciamento remoto

• Gerenciamento de
patch

Gerenciamento de dispositivo
• Perfil Default
• Encontre meu
dispositivo
• Inscrição do
dipositivo over-the-air
• Normas de Virtual
Private Network (rede 
virtual particular)
• Inventário de
aplicativos
• Apagamento remoto
de dados

• Cumprimento de
fortes normas moveis

• Controle de
dispositivo externo

• Certificados de uso
móvel

• Anti-roubo “Sneak 
Peek” (vislumbre) 

• Gerenciamento por
normas

Sistema Minimo

Windows 10, 8, 7, Vista
384 MB RAM disponível

210 MB de espaço em 
disco rígido para ambas 
versões de 32-bit e 64-bit

CPU com suporte SSE2

Internet Explorer versão  
5.1 ou superior

Monitoramento Remoto 
e Gerenciamento

Windows XP

256 MB de RAM 
disponível

Disco Rígidode 210 MB 
com espaço para ambas 
versões de 32-bit e 64-bit

CPU com suporte SSE2

Internet Explorer versão 
5.1 ou superior

Sistemas Operativos Suportados

• Windows 10  (ambas
versões 32-bit e 64-bit )

• Windows 8 (ambas versões
32-bit e 64-bit)

• Windows 7  (ambas
versões 32-bit e 64-bit)

• Windows Vista (ambas
versões 32-bit e 64-bit)

• Windows XP (ambas
versões 32-bit e 64-bit)

• Android: 4.x, 4.x (KNOX),
5.x, 5.x (KNOX), 6.x (KNOX),
7.x, 7.x (KNOX)

• iOS: 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x

macOS: 10.11.x, 10.12.x, 
10.13.x

• Windows server: Windows
Server 2003 R2, Windows
Server 2008 R2, Windows
Server 2012 R2, Windows
Server 2016

• Linux: Ubuntu 16.04.2 LTS
x64, Debian 8.8 x64, Red Hat
Enterprise Linux Server 7
x64
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