
Parceria Next-Generation para MSP

Ao selecionar um parceiro de segurança endpoint para expansão do 
seu portfólio de soluções de segurança, é importante escolher um que 
compreenda os desafios únicos dos MSP, que responda aos 
problemas e que ofereça uma solução de qualidade, que reduza 
custos. A Webroot acredita que proteção endpoint Next Gen não é 
apenas disponibilizar uma solução de segurança superior, para 
combater o malware moderno e sofisticado, mas também  
disponibilizar ferramentas diferenciadoras que aumentem a vantagem 
competitiva das suas ofertas de serviços e acrescentem valor às 
soluções. O Webroot, baseado na cloud, foi concebido com o 
objetivo de criar uma hierarquia que simplifique a gestão, 
automatização e eficiência: um software muito leve, que liberta os 
recursos IT e reduz os custos operativos globais; opções de faturação 
flexíveis para reduzir as despesas de capital, integração RMM e PSA, 
assim como suporte de vendas, capacitação e recursos de marketing 
para ajudar os MSP a aumentarem o seu negócio, dar mais valor aos 
clientes e crescer os lucros.

Porquê ser parceiro do Webroot?

» Receita recorrente, previsível e custo mais baixo
» Faturação mensal
» Solução de qualidade superior
» Ferramentas de marketing & vendas 

MSPs parceiros Webroot e Minitel beneficiam:

» Solução única tanto para antivírus e anti-malware

» Endpoint NextGen, mobile & segurança web

» Custos operacionais mais baixos

» Maior produtividade e satisfação dos clientes

» Consola de gestão online única para diferentes
clientes e locais, reduzindo custos administrativos e
esforços

» Remediação rollback, sem necessidade de reimaging

» Integração RMM Connectwise e outros

Consola Global Site Manager

» Fácil instalação, gestão e suporte
» Política e visualização completa dos clientes
» Gestão hierárquica, multi-tenant, com direitos de acesso

granulares
» Licenciamento administrado por si mesmo, com códigos

dinâmicos, para reduzir os custos operacionais
» 100% baseado na cloud – sem gestão de infraestrutura
» Fácil de suportar, em tempo real, proteção inteligente e

colectiva de ameaças para que os clientes não dependam
de atualizações de assinaturas

» Resposta de incidentes superior com correção automática
e relatórios de alertas personalizados

» Agentes sem conflitos, implementam-se em segundos, sem
impacto na produtividade do utilizador

“Estamos constantemente a procurar 

novas tecnologias, líderes na indústria, 

para os nossos clientes. A tecnologia 

Webroot reduziu substancialmente 

disrupções de vírus nos sistemas dos 

nossos clientes”

António Silva,
Parceiro MSP da Minitel NEXT.



» Remediação automática, sem reimaging

» Agente com <1MB, instalação em segundos, poupa
horas de trabalho humano

» Gestão remota através da consola intuitiva online

» Não precisa de atualização de assinaturas ou
patches

» Plataforma de integração RMM & PSA

Serviço Web Security

» 100 % BASEADO EM CLOUD – SEM SERVIDORES,
HARDWARE OU SOFTWARE

» Web filtring engine e URL, os melhores na sua
categoria

» Reforço continuado da utilização de politicas de
utilização internet

» Pára os ataques phishing/malware baseados na web

» Faz o scan de todo o tráfego http e HTTPS/SSL

Proteção Móvel

» Over-the-air deployment e gestão

» Suporte para Android e iOS

» Antivírus, navegação web segura e proteção se
dispositivos perdidos. 

» Scans rápidos, sem impacto no desempenho do
dispositivo. 

» Marketing & vendas

» Emails & ferramentas de geração de leads

» Informação  sobre os concorrentes

» Ferramentas de vendas

» Informação sobre produtos

» Formação e treino

Qualidade Superior

Proteção EndPoint

Benefícios exclusivos para parceiros MSP

GO-TO-MARKET TOOLKIT
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Sobre o Webroot
O Webroot disponibiliza soluções de segurança endpoint next generation e serviços de inteligência de ameaças, para proteger as empresas. A abordagem inteligente 
baseia-se na potência da inteligência colectiva da cloud, proveniente de milhões de dispositivos no mundo, para parar as ameaças em tempo real e ajudar a proteger o 
mundo conectado. As  soluções  premiadas Secure Anywhere EndPoint e serviços Bright Cloud Threat Intelligence, protegem dezenas de milhões dispositivos e a Internet of 
Things. Comprovadas e integradas por empresas líderes de mercado como a Cisco, F5 Networks, Aruba, PaloAlto, A10 Networks e mais, o Webroot tem sede no Colorado e 
escritórios na América do Norte, Europa e Asia. Descubra as soluções Inteligentes de Cibersegurança da Webroot.

Webroot SecureAnywhere® Global Site Manager – Web-based Hierarchical Management




