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Detect Safe Browsing Apps
Proteção contra Invasão de Conta para Dispositivos Móveis

Vantagens:
> Estende a proteção contra fraude a smartphones, tablets e
computadores dos usuários finais.
> Proteção contra phishing e pharming ampliada e baseada
na detecção em tempo real de websites e aplicativos maliciosos.
> Aplicativo móvel disponível para Android e iOS, aplicativo para
Mac disponível para OSX.
> Relatórios detalhados dos incidentes e processo simplificado para
que o cliente reporte URLs suspeitas.
> Proteção colaborativa contra fraude oferece detecção e desativação
antecipada dos ataques.
> Seleção customizada de sites protegidos para instituições e usuários
finais
> Proporciona visibilidade aos dispositivos móveis dos usuários finais e
das ameaças sobre eles

Cada vez mais clientes adotam o mobile como canal preferido, e
os criminosos cibernéticos estão buscando novas formas de
atacar as plataformas móveis e seus usuários. O aplicativo do
Detect Safe Browsing (DSB) da Easy Solutions é uma solução
inovadora de segurança para dispositivos móveis e PCs, que
protege dispositivos Android ou Apple contra phishing e outras
ameaças.
Com o aplicativo DSB, disponível nas lojas Google Play, iTunes e
Mac, você poderá assegurar uma navegação segura em
plataformas bancárias e transacionais para os canais móvel e
virtual, escanear o seu dispositivo e aplicativos bancários móveis
em busca de ameaças e ter acesso a relatórios detalhados de
incidentes.
Usando a proteção oferecida pelo DSB, você poderá aproveitar
ao máximo a conveniência das plataformas móveis, sem
sacrificar a sua segurança.

O aplicativo DSB proporciona uma
poderosa proteção contra invasão de
conta para transações realizadas em
smartphones e tablets
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Características do Aplicativo DSB
Acesso Seguro a Sites Transacionais em
Dispositivos Móveis

À medida que o número de clientes que migram para as
plataformas móveis aumenta, tornase imperativo manter os ̀
dados e as contas dos usuários a salvo. O aplicativo móvel do
DSB proporciona um canal protegido para acessar qualquer site
sensível escolhido pela instituição financeira ou pelo usuário.

Relatórios Detalhados de Incidentes

Uma vez que o DSB tenha analisado o sistema do dispositivo
móvel, ele irá registrar todos os eventos em um relatório com
informações detalhadas sobre todos os incidentes de segurança
que pode ser consultado pela instituição financeira através de
um portal DMS amigável ao usuário.

Relatórios de Sites Maliciosos por
Crowdsourcing

O aplicativo DSB confere aos usuários a opção de relatar
qualquer URL suspeita que encontrarem, permitindo que novos
ataques phishing e pharming sejam detectados mais
rapidamente.

Proteção Colaborativa contra Fraude
Mesmo que o aplicativo DSB seja instalado em apenas em uma
fração dos dispositivos móveis dos seus usuários finais, o
princípio da proteção colaborativa garante que a inteligência de
fraude seja compartilhada por toda a população de usuários,
permitindo a detecção e desativação antecipadas de ataques e
sites maliciosos.

Aplicativo Certificado

O aplicativo DSB certificado está disponível para as plataformas
iOS, Android e Mac, para download gratuito nas lojas Google
Play, iTunes e Mac.

Mitigue os Riscos de Invasão de Conta em
Dispositivos Móveis

As estatísticas mostram que os usuários estão mais propensos a
clicar em anexos maliciosos em dispositivos móveis que em um PC,
e que a grande maioria dos dispositivos móveis não possui
qualquer tipo de software de segurança pré-instalado. O aplicativo
DSB para dispositivos móveis proporciona às instituições
financeiras as ferramentas necessárias para oferecer uma
experiência de mobile mais segura para os clientes, reduzindo as
ameaças de invasão de conta mesmo que o dispositivo esteja
infectado com malware. .

Visibilidade e Desativação de Ameaças em
Tempo Real
Através da utilização de um API engenhoso e inovador, o aplicativo
DSB oferece às instituições financeiras visibilidade incrementada
no ambiente de ameaças do usuário final do canal móvel, incluindo
estatísticas de utilização dos usuários, características do endpoint
e muito mais.

Proteção contra Aplicativos Maliciosos e
Jailbreak
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O aplicativo DSB para Android contém um módulo que pode
detectar aplicações falsas ou não autorizadas, que são na realidade
malware disfarçado, notificando os usuários e as instituições
sempre que são instalados ou utilizados. O aplicativo iOS para
dispositivos da Apple contém um consultor para jailbreak, que
mitiga as vulnerabilidades causadas por dispositivos jailbroken.
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