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Que mudanças estão sendo anunciadas para a AMP for
Endpoints?

A Cisco está anunciando a disponibilidade de novos pacotes da AMP para endpoints a partir de 8
de janeiro de 2020. O produto, ao qual você tem direito como cliente atual a partir de 8 de janeiro
de 2020, será conhecido como AMP for Endpoints Essentials e um novo pacote chamado AMP
for Endpoints Advantage está sendo lançado, que inclui um novo recurso de caça de ameaças
chamado Pesquisa avançada orbital.

O que isso significa para mim como um cliente atual a partir de 8
de janeiro de 2020?

Como um cliente atual da AMP para endpoints, você mantém todos os recursos e capacidades
atuais e tem acesso ao novo recurso de Pesquisa avançada orbital sem nenhum custo até o final
do período de licença atual.

Preciso fazer alguma coisa para continuar usando o AMP para
endpoints como era antes do lançamento dos novos pacotes?

Não. A versão atual da AMP para endpoints que você está usando não será alterada. Você
continuará a ter acesso a todos os recursos e recursos que está usando atualmente. Além dos
recursos atuais que você está usando atualmente, estamos disponibilizando a Pesquisa
avançada orbital gratuitamente para você pelo restante do período de licença atual.



Por que me pediram para me inscrever em Orbital?

A pesquisa avançada orbital é um novo recurso avançado de busca de ameaças disponível no
pacote AMP for Endpoints Advantage. Como cliente atual (a partir de 8 de janeiro de 2020) da
AMP para endpoints, você tem direito à AMP para endpoints Essentials, no entanto, estamos
disponibilizando a Pesquisa avançada orbital para você, gratuitamente, pelo restante do período
de licença. Isso significa que você pode acessar esse recurso sem precisar atualizar para o AMP
for Endpoints Advantage.

Você pode se inscrever para acessar esse recurso avançado na opção Informações de licença,
no menu Contas. Este guia mostrará como ativar Orbital e começar a usá-lo.

Como posso começar a usar a Pesquisa avançada orbital?

Depois de se inscrever para acessar esse recurso na página Informações de licença, você
precisará atualizar para a versão mais recente do Conector do Windows (versão mínima
necessária 7.1.5) para começar a usar a Pesquisa avançada orbital. Você também precisa
habilitar esse recurso em uma política. Este guia mostrará como ativar Orbital e começar a usá-lo.
 

Qual é a diferença entre o AMP for Endpoints Essentials e
Advantage?

Fundamentos

Substitua o antivírus herdado (AV) por nosso antivírus de próxima geração. Equipado com o
Cisco Talos, a maior inteligência não governamental contra ameaças do planeta, bloqueamos
mais ameaças do que qualquer outro provedor de segurança. Veja uma ameaça uma vez e
bloqueie-a em todos os lugares - automatizando as respostas a ameaças com o isolamento
de um clique de um host infectado, enquanto obtém um controle mais amplo além do
endpoint.

●

Vantagem

O nível mais alto da AMP para endpoints inclui todos os recursos oferecidos no pacote
Essentials, além da capacidade de simplificar as investigações de segurança com detecção e
resposta avançadas de endpoint (EDR) e fácil acesso ao nosso avançado portal de análise
de malware e inteligência de ameaças - Cisco Threat Grid Cloud.

●

Selecione o pacote que melhor atende às suas necessidades de segurança de endpoint.

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security/amp-endpoints/215280-opt-in-and-enable-orbital-advanced-searc.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security/amp-endpoints/215280-opt-in-and-enable-orbital-advanced-searc.html


Visite a página de produto AMP para endpoints para obter mais informações.

Qual é a diferença entre o novo pacote Advantage e o que estou
usando hoje?

O AMP for Endpoints Advantage baseia-se no valor oferecido pelo pacote AMP for Endpoints
Essentials, incluindo a pesquisa avançada orbital, a busca avançada de ameaças e o acesso à
análise avançada de malware e à inteligência de ameaças com o Cisco Threat Grid Cloud.

Visite a página de produto AMP para endpoints para obter mais informações.

Por quanto tempo uso a Pesquisa avançada orbital como cliente
atual?

Como um cliente existente no momento do lançamento (a partir de 8 de janeiro de 2020), você
tem a opção de se inscrever e obter acesso à Pesquisa avançada Orbital, gratuitamente, pelo
restante do período de licença atual. Ao final do período de licença atual, você precisará atualizar
para o AMP for Endpoints Advantage para continuar a obter acesso à Pesquisa avançada orbital.
O pacote Advantage vem com outros benefícios e permite que uma empresa selecione o pacote
certo que melhor se adapta às suas necessidades.

Visite a página de produto AMP para endpoints para obter mais informações.

https://www.cisco.com/c/pt_br/products/security/amp-for-endpoints/index.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/products/security/amp-for-endpoints/index.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security/amp-endpoints/215280-opt-in-and-enable-orbital-advanced-searc.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/products/security/amp-for-endpoints/index.html
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