
O Barracuda Essentials permite que os clientes adotem o Office 365 de forma segura,  
eficiente e econômica, protegendo os usuários de ataques perigosos de ransomware e 
phishing. Ele minimiza o tempo de inatividade, garantindo a retenção de conformidade e 
permitindo a recuperação dos dados do Exchange Online, OneDrive e Sharepoint Online, 
tranquilizando os usuários e fornecendo a eles proteção completa no ambiente do Office 365.

A vantagem da Barracuda
• Gerencie o e-mail tradicional antes da migração
• Segurança de e-mail abrangente contra malware
• Arquivamento de diário para conformidade e eDiscovery
• Backup e recuperação do Office 365
• Gerenciamento central na nuvem

Destaques do produto
• Fornecido em modelo SaaS
• Segurança de e-mail na nuvem com ATP, criptografia e DLP
• Arquivamento na nuvem para conformidade e eDiscovery
• Gerenciamento PST para migração mais rápida*
• Proteção contra exclusão acidental ou mal-intencionada 

(incluindo Exchange Online, OneDrive e SharePoint Online)

Soluções abrangentes de segurança e armazenamento que protegem o Office 365

Barracuda Essentials para Office 365

Security
Storage
Application Delivery

Proteção abrangente de 
e-mail contra ameaças

Hoje, os profissionais de TI precisam de 
uma solução de segurança de e-mail fácil 
de gerenciar que proteja contra phishing, 
malware e ransomware. Juntamente 
com a segurança de e-mail de múltiplas 
camadas, o Barracuda Email Security 
Service fornece continuidade e-mail 
e prevenção de perda de dados.

A Advanced Threat Protection (ATP) 
também está incluída no Barracuda’s 
Email Security Service, que coloca anexos 
de e-mail suspeitos em uma área segura 
(sandbox) e faz uma varredura neles para 
ver se carregam malware. A proteção do link 
redireciona URLs suspeitos e typosquatted 
para que o malware nunca seja baixado 
inadvertidamente pelos destinatários. 

Arquivamento para  
conformidade

O Barracuda Cloud Email Archiving 
Service se integra ao Office 365 para 
criar um arquivo indexado na nuvem, 
permitindo políticas detalhadas de 
retenção, pesquisas extensas, auditorias/
permissões, retenção legal e exportação 
ajudando a facilitar eDiscovery e retenção.

As retenções de litígio impedem que o e-mail 
seja adulterado até que a retenção de litígio 
expire ou seja removida. As aplicações 
nativas e móveis fornecem interfaces 
intuitivas que simplificam a pesquisa 
para garantir que as mensagens sejam 
encontradas facilmente, mesmo quando os 
serviços de e-mail não estão disponíveis.

Backup e recuperação

Embora o Office 365 seja uma ótima opção 
para as empresas que querem arquiteturas 
altamente escaláveis   e redundantes 
para mitigar falhas naturais e mecânicas, 
existem riscos inerentes associados aos 
dados hospedados na nuvem. A perda 
de dados por causa humana - seja ela 
intencional ou acidental - ainda existe, 
pois os dados ainda podem ser excluídos 
permanentemente das aplicações na nuvem.

O Barracuda Cloud-to-Cloud Backup para 
o Microsoft Office 365 protege caixas 
de mensagens do Exchange Online e 
SharePoint Online, bem como OneDrive 
for Business para arquivos e pastas, 
assegurando a recuperação em caso de 
exclusão acidental ou mal-intencionada.
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Características do produto
Segurança do e-mail
• Proteção na nuvem contra:

 – Spam

 – Vírus por e-mail (entrada e saída)

 – Malware por e-mail

 – E-mails de phishing

 – E-mails não entregues

 – E-mails não seguros

 – Ataques de negação de serviço

• Advanced Threat Protection 

através de sandbox de emulação 

do sistema completo

• Criptografia de e-mail sem agente

• Link e proteção contra typosquatting

• Treinamento e exercícios integrados 

do usuário final para ajudar a 

identificar ameaças avançadas

Gerenciamento na web
• Gerenciado via Barracuda Cloud Control

• Configuração e gerenciamento 

convenientes

• Portal de gerenciamento na web

• Autenticação LDAP e de  

múltiplos fatores

• Gerenciar políticas de segurança  

de forma centralizada 

• Acessar relatórios a partir de qualquer 

local

• Aplicações móveis

• Modo misto para o gerenciamento de 

produtos existentes da Barracuda

Arquivamento
• Arquivo diretamente do Office 

365 para o arquivo na nuvem

• Gerenciamento PST para 

e-email tradicional

• Políticas de retenção detalhadas

• Apps nativos e móveis para fácil acesso

• Pesquisa de texto completo 

com vários operadores

• Retenção legal

Gerenciamento PST*
• Localiza arquivos PST onde 

quer que existam
• Determina, de maneira inteligente,  

a propriedade com base no  
conteúdo

• Descobre todos os arquivos 
PST independentemente 
do local e do estado

• Cliente com pegada zero minimiza 
o impacto sobre os usuários finais

 – Processamento paralelo 
evita estrangulamento e 
melhora o desempenho

• Minimiza o impacto na rede através da 
migração diretamente para arquivar

• Processamento seletivo migra 
apenas os dados necessários

Backup
• Backup e recuperação para  

Exchange Online, SharePoint Online  

e OneDrive for Business

• Administração centralizada

• Políticas de retenção personalizadas

• Programações e restaurações 

detalhadas

• Backups automáticos ou manuais

• Restaurações de múltiplas seleções

• Recuperação detalhada de itens do 

SharePoint

• Restaurar de volta para o Exchange 

Online, OneDrive for Business ou baixar 

arquivos localmente

Continuidade
• Failover de serviço de e-mail na nuvem 

para continuar as operações

• Oferece continuidade do 

e-mail por até 96 horas

• Caixa de mensagens de emergência 

permite aos usuários enviar, 

receber, ler e responder e-mails

Centros seguros de dados  
na nuvem
• Criptografia AES 256-bit em 

repouso e em trânsito

• Criptografia de chave pública (RSA 1024)

• Stripping do nome do arquivo

• Bases de dados isolada de 

metadados do cliente

• Armazenamento redundante 

(geográfico ou em colo)

• Dados armazenados no país 

(com base em colo)

• Centros de dados níveis 3 e 4

• Centros de dados SSAE 16 

ou SOC auditados 

Email Threat Scanner
• Serviço na nuvem que faz  

a varredura das caixas de 

mensagens O365

• Encontra ameaças latentes  

avançadas

• Fornece relatórios e 

recomendações detalhadas

• Grátis

• Visite http://scan.barracuda.com
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SEGURANÇA CONFORMIDADE COMPLETA

Serviço de segurança de e-mail Serviço de segurança de e-mail Serviço de segurança de e-mail

Prevenção de perda de dados  Prevenção de perda de dados Prevenção de perda de dados

Criptografia Criptografia Criptografia

Link e proteção contra typosquatting Link e proteção contra typosquatting Link e proteção contra typosquatting

Advanced Threat Protection Advanced Threat Protection Advanced Threat Protection

Serviço de arquivamento na nuvem Serviço de arquivamento na nuvem

 Gerenciamento PST*  Gerenciamento PST*

Cloud-to-Cloud Backup

*Somente versão de 90 dias.


