
 

 

IS-SAFE - ANTIVÍRUS 



 

 

 

 

 

 
 

Uma empresa do Grupo Intersolid, focada nos cuidados e gerenciamento de sua infraestrutura 

tecnológica e banco de dados. 

 

A Intersoul conta com profissionais especialistas em administração de banco de dados e 

segurança de T.I, com alto nível de qualificação e experiência em ambientes de grande porte. 

Esses especialistas trabalham de forma proativa com o objetivo de antecipar problemas, 

considerando que agilidade e eficiência são pré-requisitos para um bom atendimento. Qualquer 

pequeno problema pode ser crítico para o negócio dos clientes. 

 

Oferecer um serviço de alta qualidade com um custo atraente é um dos focos da Intersoul, além 

de proporcionar ao clientes a tranquilidade e segurança de que as melhores práticas de 

gerenciamento e tecnologias estão sendo aplicadas.   

 

“Dedique-se exclusivamente a expandir seus negócios, tendo a garantia que a Intersoul 

permita o melhor funcionamento da sua estrutura tecnológica.” 
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O que é um vírus de computador? 

 Um vírus de computador é um programa que se replica automaticamente. Os vírus são 
criados por hackers e criminosos cibernéticos e podem disseminar por meio de anexos 
de e-mail infectados, arquivos compartilhados, ou sites da web mal-intencionados. 

 
Por que isso é um problema? 

 Os vírus podem danificar seu computador, comprometer sua segurança e danificar 
arquivos valiosos. 

 
Como um software de AntiVírus pode ajudar? 

 O software AntiVírus mantém você e a sua família ou negócios seguros contra vírus 
perigosos. O software AntiVírus forte deve ser eficaz tanto na detecção quanto na 
remoção dos vírus se o seu computador já estiver infectado. Ele também deve 
detectar e prevenir as infecções de vírus. 

 

Fonte: mcafee.com 

 

 

 
 
 

 Não abra nenhum arquivo anexado a um e-mail de um desconhecido, suspeita ou não 
confiável fonte. 

 Não abra nenhum arquivo anexado a um e-mail se você não sabe o que é, mesmo que 
pareça vir de um amigo ou alguém que você conhece. Alguns vírus podem replicar-se e 
espalhar através de e-mail. Confirme se o seu contato realmente enviou um anexo. 

 Não abra nenhum arquivo anexado a um e-mail se a linha de assunto é questionável 
ou inesperada. 

 Excluir e-mails em cadeia e lixo eletrônico. Não encaminhar ou responder a qualquer 
deles. Estes tipos de e-mail são considerados spam - mensagens não solicitadas 
intrusivas que entopem as caixas de entrada e redes. 

 Não baixar quaisquer arquivos de estranhos. 

 Tenha cuidado ao baixar arquivos da Internet. Certifique-se de que a fonte é legítima e 
respeitável. Verifique se um programa antivírus verifica os arquivos no site de 
download. 

 Atualize seu software antivírus regularmente. Software de segurança McAfee como 
atualização McAfee Total Protection automaticamente e continuamente através da 
Internet. 

 Faça backup de seus arquivos em uma base regular. Se um vírus destrói seus arquivos, 
pelo menos você pode substituí-los com a sua cópia de backup. Você deve guardar a 
sua cópia de backup em um local separado de seus arquivos de trabalho, um que não 
é, de preferência no seu computador. 

 Quando em dúvida, sempre optar pelo lado da cautela e não abrir, fazer download ou 
executar quaisquer arquivos ou anexos de e-mail. Não execução é a mais importante 
dessas advertências. Verifique com seus fornecedores de produtos para atualizações 

Visão Geral: 

Dicas para detecção de vírus e prevenção. 



 
para o seu sistema operacional, navegador web e e-mail. Um exemplo é a seção do 
site de segurança da Microsoft localizado em http://www.microsoft.com/security. 

 Se você estiver em dúvida sobre qualquer situação relacionada com potencial vírus 
você se encontra, você pode relatar um vírus direto para equipe de vírus do fabricante 
do antivírus. 

 
Fonte: mcafee.com 

 

 
 
 
 
Produto: McAfee LiveSafe 
Licenciamento: 1 ano. 
Requisito de sistemas: 

 Sistema operacionais compatíveis: 
o Windows 8.1 (32 bits e 64 bits) 
o Windows 8 (32 bits e 64 bits) 
o Windows 7 (32 bits e 64 bits) 
o Windows Vista SP1 (32 bits e 64 bits) 
o MAC OS X 10.7 ou posterior 
o Smartphones e tablets Google Android 2.3 ou posterior 
o iOS 5 ou posterior 

 Conexão com a Internet necessária: 
o Conexão de alta velocidade recomendada. 

 Navegadores suportados para Anti-phishing: 
o Internet Explorer – apenas para Windows 
o Firefox – Windows e Mac 
o Chrome – apenas para Windows 
o Safari – apenas para Mac 

 Necessário para barra de ferramentas Anti-Spam: 
o Windows Mail ou Outlook Express 6.0 posterior 
o Outlook XP ou posterior 
o Thuderbird 5.0 
o O McAfee Anti-Spam também é compatível com outros clientes de e-mail 

POP3 (sem SSL) e contas da Web. 
 

 
 
 

 
 

 

 

 Instalação do software de AntiVírus nas estações relacionadas pelo cliente.  

 Varredura e eliminação de vírus após a instalação. 

 Configuração do AntiVírus.  

 

Proteção contra vírus: 

Serviço Prestado: 


