Datasheet: MarkMonitor AntiFraud™

Os ataques de malware e phishing abalam muito a
confiança do consumidor. Em virtude do temor de
se tornar a próxima vítima de roubo de identidade,
150 milhões de consumidores nos EUA não realizam
transações bancárias on-line.

MarkMonitor AntiFraud: Proteção Vigorosa contra
os Ataques Prejudiciais de Phishing e Malware

Mais de 400 marcas são atacadas a cada trimestre e, muitas delas pela primeira
vez, por fraudadores que utilizam phishing direcionados ou ataques por malware.
E praticamente qualquer empresa de marca reconhecida e com base de clientes
está sujeita ao risco.
O roubo de identidade continua sendo uma atividade lucrativa, consequentemente,
sua tendência é aumentar. A sofisticação dos ataques continuará a crescer por
intermédio de uma grande variedade de táticas, incluindo a distribuição (como
em downloads ‘drive-by’ e VOIP) de ferramentas de infra-estrutura (botnets e
DNS de fluxo rápido) e esquemas de roubo de credenciais, tais como ataques de
intermediários.
O impacto sofrido pelos detentores de marca vai muito além da necessidade da gestão de
segurança da rede. Cada vez mais frequentes, estes ataques são direcionados às marcas,
o que afeta as receitas e a reputação empresarial. Outros possíveis impactos negativos
compreendem perdas financeiras significativas, custos mais elevados de serviços prestados
a clientes e a redução de canais on-line em virtude da redução da confiança e da lealdade
do cliente.

A Solução mais Abrangente da Indústria para a Prevenção,
Detecção e Resposta a Ataques de Phishing e Ataques de Malware
Fornecendo o acesso mais amplo da indústria de fontes de dados on-line e rede de reação
a ataques, a MarkMonitor AntiFraud™ minimiza o risco e o impacto dos ataques de
phishing e malware, evitando-os, detectando-os e reagindo a eles antes que possam
prejudicar a reputação da empresa e abalar a confiança do cliente.
Ao contrário de outras soluções, esta enfatiza a prevenção e minimização de perdas,
enquanto que, de forma rápida e eficaz, realiza a detecção, o monitoramento e, se
necessário, bloqueia ataques em andamento. Os ataques de phishing são imobilizados até
50% mais rapidamente em contraste com outras soluções anti-fraude.
MarkMonitor AntiFraud contém componentes antiphishing e antimalware. Os clientes podem
utilizar um desses componentes ou ambos, dependendo de suas necessidades específicas.
O Centro de Operações de Segurança da MarkMonitor mantém vigilância 24 horas,
enquanto que o portal da rede, baseada em SaaS (software como serviço), oferece uma
visão ampla, tanto dos ataques individuais como de tendências.

Destaques da AntiFraud:
• Proporciona múltiplas linhas de defesa,
pró-ativas e reativas, contra ataques de phishing
e malware, ao contrário de outras soluções
• Impede ataques antes que ocorram com
o Early Warning System® e ferramentas que
descobrem fraudadores enquanto estes ainda
estão planejando o ataque
• Detecta ataques antes dos seus clientes,
através do monitoramento e análise de dados
provenientes das maiores fontes de inteligência
do setor, que incluem relatórios de spam dos
principais provedores de Internet, honeypots e
muito mais
• Minimiza as perdas e o risco de sua marca
com a detecção e resposta iniciais através
do compartilhamento de alertas sobre malware e
phishing através da rede de ISP mais ampla
contra fraudes que dispõe de navegadores,
provedores de e-mail e parceiros fornecedores
de segurança
• Desativa sites fraudulentos em uma fração
do tempo da média da indústria com
operações de segurança 24 horas e a rede mais
ampla de bloqueio técnico
• Elimina ataques em tempo recorde utilizando
o nosso centro operacional de segurança 24
horas e a maior rede técnica especializada em
desativações
• Identifica rapidamente o malware direcionado, permitindo o monitoramento pela equipe
interna para realização de perícias e recuperação
de credenciais
• Arma sua empresa com inteligências
cruciais para a defesa contínua e proativa,
com um portal para monitoramento, obtenção
de relatórios sobre atividades fraudulentas em
toda a indústria e relatórios de tendências
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Um Alicerce da Plataforma de Proteção de Marca da MarkMonitor
A Plataforma de Proteção de Marca da MarkMonitor é um conjunto modular de soluções
hospedadas e serviços, personalizáveis e integrados, incluindo Gestão de Domínios,
MarkMonitor Brand Protection™, MarkMonitor AntiPiracy™ e MarkMonitor AntiFraud™.
A Plataforma permite que qualquer organização global defenda de
forma abrangente a sua marca on-line, por meio da combinação de
algoritmos proprietários com uma série de alianças estratégicas, que dão
à MarkMonitor® o acesso mais amplo ao conjunto de fontes de dados na
Internet em toda a indústria.
Com a ascensão dos ataques direcionados a marcas, muitas empresas
adotam uma abordagem ampla para a proteção, utilizando componentes
de plataformas múltiplas. Pelo emprego da combinação adequada de
componentes da Plataforma de Proteção de Marca, empresas globais
podem atender melhor suas necessidades de proteção de suas marcas
exclusivas.

Serviço Dedicado ao Cliente — Serviços Extras
Opcionais, Personalizados

A abordagem ampla da MarkMonitor para a proteção de marcas permite que os
detentores da marca evitem, detectem e reajam ao abuso de marcas on-line.

Com longa experiência, enfoque empresarial e compromisso com os
clientes, a MarkMonitor está posicionada de forma singular a oferecer serviços e fornecer o
suporte global que as empresas necessitam. A cada cliente da MarkMonitor é designado um
Gerente de Engajamento do Cliente como parte dos serviços de proteção de marca — esta
é apenas uma das razões pelas quais a empresa desfruta de uma avaliação sobre satisfação
de clientes quase perfeita.
A MarkMonitor oferece opcionalmente uma gama completa de serviços, desde o
desenvolvimento de estratégias detalhadas até consultas sobre as melhores práticas. São
também oferecidos processos de coerção personalizáveis, com enfoque no bloqueio,
tanto no modo totalmente automático como naquele com autorização necessária. Com
configuração personalizada para cada cliente, estes serviços permitem que as empresas
protejam suas marcas com maior eficácia, associada a uma melhor alocação de seus
recursos internos.

Protegendo Receitas e Reputações
Como líder global em proteção de marcas on-line, a MarkMonitor, propriedade da Intellectual
Property & Science da Thomson Reuters, fornece tecnologia avançada e experiência
que protegem receitas e reputações de marcas líderes do mundo. Clientes escolhem a
MarkMonitor devido à sua combinação única como especialista líder de mercado, tecnologia
avançada e extenso relacionamento, para preservar seus investimentos em marketing,
receitas e confiança do consumidor.
Para obter informações adicionais sobre a MarkMonitor AntiFraud, nossas soluções e
serviços, visite markmonitor.com ou ligue para 1-415-278-8400.
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Mais da metade das empresas
catalogadas na “Fortune 100” confiam
à MarkMonitor a proteção de suas
marcas on-line.
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