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Ponieważ Twoja obecna ochrona antywirusowa nie jest 
w stanie samodzielnie zabezpieczyć sieci

Wraz ze wzrostem częstotliwości i stopnia zaawansowania cyberataków 

menedżerowie działów informatycznych coraz częściej zdają sobie sprawę, 
że poleganie wyłącznie na jednej technologii antywirusowej naraża sieć 
na ryzyko ataków. Pełne zabezpieczenie każdego punktu końcowego 
wymaga kilku warstw odpowiadających za ochronę przed złośliwym 
oprogramowaniem i usuwanie skutków jego działania.

Malwarebytes Anti-Malware for Business spełnia ten wymóg Malwarebytes 
Anti-Malware for Business to szybkie i oszczędne rozwiązanie chroniące 
przed atakami złośliwego oprogramowania – stworzone, aby stanowić 
uzupełnienie posiadanego rozwiązania do ochrony punktów końcowych. 
Wydajny heurystyczny mechanizm skanowania wykrywa i eliminuje 
złośliwe oprogramowanie typu zero-hour pomijane przez wiele innych 
programów zabezpieczających, zwiększając tym samym bezpieczeństwo 
i ograniczając liczbę miejsc narażonych na atak.

Centralna konsola administracyjna Malwarebytes upraszcza proces 
zarządzania bezpieczeństwem punktów końcowych. Pojedynczy ekran 
pozwala aktualizować i monitorować tysiące rozproszonych klientów 
Malwarebytes oraz zarządzać nimi.

Oprogramowanie Malwarebytes Anti-Malware for Business to nie tylko 
kolejny produkt zabezpieczający — to zupełnie nowa generacja rozwiązań 
służących ochronie punktów końcowych w sieciach przedsiębiorstw.

Anti-Malware for Business
Zaawansowana ochrona przed złośliwym oprogramowaniem
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Najważniejsze korzyści 
Ochrona przed złośliwym oprogramowaniem 
i programami szpiegującymi
Program w czasie rzeczywistym wykrywa i eliminuje 
wirusy, trojany, robaki, rootkity, programy typu adware 
i programy szpiegujące — zarówno te znane, jak i typu 
zero-hour — zapewniając ochronię danych i integralność 
sieci. Rozszerza ochronę na systemy operacyjne Windows 
Server.

Blokowanie złośliwych stron internetowych
Program blokuje dostęp do znanych złośliwych adresów 
IP, aktywnie chroniąc użytkowników przed pobieraniem 
złośliwego oprogramowania, próbami ataków hakerskich, 
przekierowaniami do złośliwych stron internetowych 
i rozsyłaniem złośliwego kodu w reklamach. 

Technologia Malwarebytes Chameleon
Technologia ta zapobiega próbom zablokowania instalacji 
programu Malwarebytes Anti-Malware for Business 
w zainfekowanych punktach końcowych przez złośliwe 
oprogramowanie, umożliwiając podejmowanie stosownych 
działań naprawczych.

Trzy tryby skanowania systemu (szybkie, błyskawiczne 
i pełne)
Program pozwala na wybór najbardziej optymalnej metody 
skanowania systemu w oparciu o wymogi bezpieczeństwa 
punktów końcowych oraz dostępne zasoby systemowe.

Interfejs wiersza poleceń
Program udostępnia alternatywę dla tradycyjnego 
interfejsu użytkownika Malwarebytes, zapewniając większą 
kontrolę i elastyczność oraz pozwalając na importowanie 
i eksportowanie ustawień klientów w celu przyspieszenia 
procesu konfiguracji.

Zaawansowane usuwanie złośliwego oprogramowania
Wykorzystuje usuwanie przy restarcie, aby pozbyć 
się nieustępliwego i wbudowanego złośliwego 
oprogramowania.

Zapobieganie wykonywaniu plików
Program chroni przed zagrożeniami wynikającymi 
z uruchomienia złośliwego kodu oraz poddaje go 
kwarantannie, aby powstrzymywać ataki złośliwego 
oprogramowania. 

Rejestrowanie XML
Program tworzy raporty w formacie czytelnym zarówno 
dla człowieka, jak i dla maszyny, ułatwiając korzystanie z 
narzędzi do analizy dzienników oraz zarządzanie danymi.

Pakiet MSI
Pakiet zapewnia wysoką elastyczność instalacji.

Konsola zarządzania Malwarebytes 
• Pozwala na zdalne instalowanie produktów firmy 

Malwarebytes na rozproszonych klientach z poziomu 
pojedynczej konsoli

• Umożliwia planowanie zadań skanowania punktów 
końcowych oraz automatycznych instalacji na klientach 
poza godzinami szczytu, aby odciążyć ruch sieciowy 
oraz zasoby

• Wykrywa wszystkie punkty końcowe w sieci oraz ich 
oprogramowanie, umożliwiając ochronę narażonych 
na cyberataki punktów, na których nie zainstalowano 
produktów Malwarebytes

• Umożliwia przeprowadzanie symulacji wdrażania w 
punktach końcowych przed dokonaniem instalacji, 
pozwalając na uprzednie rozwiązywanie potencjalnych 
problemów

• Wysyła powiadomienia za pośrednictwem poczty 
elektronicznej do wybranych administratorów/
użytkowników w oparciu o wykryte zagrożenia i/lub 
różne kryteria pracy systemu

• Pracuje równolegle do konsol administracyjnych innych 
dostawców zabezpieczeń, nie powodując konfliktów 
ani nie wymagając przenoszenia istniejących klientów 
zabezpieczeń punktów końcowych

• Automatycznie aktualizuje bazy danych sygnatur na 
rozproszonych klientach, zapewniając ich skuteczną 
ochronę

• Umożliwia wdrażanie dostosowanych zasad i uprawnień 
dostępu dla poszczególnych grup użytkowników

• Pozwala dostosowywać ustawienia widoczności 
po stronie użytkowników końcowych, zapewniając 
maksymalną równowagę pomiędzy produktywnością 
a liczbą powiadomień i informacji na temat 
zabezpieczeń

• Udostępnia zaawansowaną funkcję raportowania 
systemu (wraz z możliwością tworzenia dzienników 
do druku), aby w maksymalnym stopniu zwiększyć 
możliwości zarządzania zabezpieczeniami

• Wysyła powiadomienia o zagrożeniach bezpieczeństwa 
do serwera Syslog (w formacie JSON)

Widok zagrożeń
Funkcja ta gromadzi w jednym miejscu dane niezbędne 
do dokonania oceny potencjalnych zagrożeń na 
rozproszonych klientach oraz śledzi dostęp użytkowników 
do potencjalnie złośliwych stron internetowych. Widok 
zagrożeń śledzi również aktywność zarówno według 
adresu IP, jak i loginu użytkownika oraz wyświetla 
zagregowane dane w postaci wygodnej tabeli 
zapewniającej skuteczniejszą analizę.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Wersja: 1.80

Dostępne języki: angielski, arabski, bośniacki, bułgarski, kataloński, 

chiński (uproszczony), chiński (tradycyjny), chorwacki, czeski, duński, 

niderlandzki, estoński, fiński, francuski, niemiecki, grecki, hebrajski, 

węgierski, włoski, łotewski, litewski, macedoński, norweski, polski, 

portugalski (Brazylia), portugalski (Portugalia), rumuński, rosyjski, 

serbski, słowacki, słoweński, hiszpański, szwedzki, tajski, turecki, 

wietnamski.

Wymagania systemowe punktów końcowych
Sprzęt:
Procesor: 800 MHz

Pamięć RAM: 2048 MB (64-bitowy system operacyjny/server), 1024 MB

(32-bitowy system operacyjny, za wyjątkiem 256 MB dla Windows XP)

Dostępne miejsce na dysku: 25 MB

Rozdzielczość ekranu: 800x600 lub większa

Aktywne połączenie z Internetem w celu uaktualniania bazy danych 

i produktów

Dodatkowe wymagania dla trybu zarządzanego
Windows Installer 4.0 (tylko dla Windows XP, domyślnie zawarty w 

innych wersjach systemu Windows)

.NET Framework 3.5

Wymagane oprogramowanie
Microsoft® Internet Explorer 6 (lub nowszy), Firefox, Chrome  

lub Opera.

Obsługiwane systemy operacyjne
Windows 10® (32-, 64-bitowy)

Windows 8.1® (32-, 64-bitowy)

Windows 8® (32-, 64-bitowy)

Windows 7® (32-, 64-bitowy)

Windows Vista® (32-, 64-bitowy)

Windows XP® (Service Pack 3 lub nowszy) (wyłącznie 32-bitowy)

Windows Server 2012/2012 R2

 (wykluczona jest opcja instalacji Server Core)

Windows Server 2008/2008 R2

 (wykluczona jest opcja instalacji Server Core)

Wymagania systemowe konsoli zarządzania
Wersja: 1.6

Dostępne języki: Angielski

Sprzęt:
Procesor: 2 GHz (zalecany dwurdzeniowy procesor 

2,6 GHz)

Pamięć RAM: 2048 MB (zalecane 4096 MB)

Dostępne miejsce na dysku: 10 GB (zalecane 20 GB)

Rozdzielczość ekranu: 1024x768 lub większa

Aktywne połączenie z Internetem do uaktualniania 

bazy danych i produktów

Oprogramowanie:
.NET Framework 3.5

Windows Installer 4.5

Microsoft® Internet Explorer 6 (lub nowszy), Firefox, 

Chrome lub Opera.

Obsługiwane systemy operacyjne:
(wykluczona jest opcja instalacji Server Core)

Windows Server 2012 R2 (64-bitowy)

Windows Server 2012 (64-bitowy)

Windows Server 2008 (32-, 64-bitowy)

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

Obsługiwane serwery Microsoft SQL

SQL Server 2014

SQL Server 2012

SQL Server 2008 (dla większych instalacji)

SQL Express 2008 (dostarczany z produktem, oferta 

może ulec zmianie,

maksymalny rozmiar bazy danych 10 GB)

          

Malwarebytes chroni firmy i użytkowników indywidualnych przed zagrożeniami takimi jak złośliwe oprogramowanie, programy ransomware i programy 
wykorzystujące luki w zabezpieczeniach, których nie są w stanie wykryć tradycyjne rozwiązania antywirusowe. Malwarebytes Anti-Malware, flagowy 
produkt firmy, wykorzystuje wysoce zaawansowany mechanizm wykrywania heurystycznego, który pozwolił dotychczas na usunięcie ponad pięciu 
miliardów zagrożeń z komputerów zlokalizowanych na całym świecie. Ponad 10 tysięcy małych i średnich firm oraz przedsiębiorstw powierza firmie 
Malwarebytes ochronę swoich danych. Firma została założona w 2008 roku. Jej siedziba główna znajduje się w Kalifornii, a dodatkowe oddziały są 
rozmieszczone na terenie Europy. Firma dysponuje także globalnym zespołem badaczy i ekspertów.

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