SOLUÇÕES DE
SEGURANÇA
DIGITAL
PARA
PROVEDORES
DE SERVIÇOS
Enriqueça seu portfólio com produtos de
segurança digital e privacidade.

A F-Secure oferece produtos de
segurança e privacidade digital que
vai complementar o seu portfólio de
seguros e abre a oportuniade de criar
ofertas diferenciadas e novos produtos
para seus clientes. Nossas soluções te
ajudarão a aumentar o ARPU, além de
reter e até manter seu cliente mais
satisfeito
O F-Secure ID PROTECTION
combina a inteligência humana com
monitoramento da Dark Web que nos
oferecem recursos de detecção de
violação de dados líderes do setor.
Seus clientes saberão com rapidez
quando suas infromações pessoais
foram vazadas na web. Alertamos em
tempo real os usuários sobre quais
informações pessoais foram expostas na
violação e fornecemos instruções passo
a passo para evitar que os dados vazem,
resultando em roubo de identidade.
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OS USUÁRIOS ESTÃO
PREOCUPADOS

58%
Alguém invada a sua conta bancária e
roube seu dinheiro.

56%
Perda de suas informações pessoais
como parte de uma violação de dados

55%
Fraude de compras on-line, por
exemplo, roubo do número do cartão
de crédito
*Percentual de uuários que estão preocupados ou muito
preocupados
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Fonte: Pesquisa F-Secure Identity Protection Consumer (B2C), Maio 2019

8 DE 10 USUÁRIOS
ARRISCAM SUA
IDENTIDADE TODOS OS
DIAS
A maioria dos incidentes de roubo de
identidade é originária de criminosos online
que exploram as senhas fracas dos usuários

48%
dos roubos de identidade ocorrem
em vazamentos de dados.

30%
dos roubos de identidade se originam
de ataques de malware
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PORTFÓLIO DE PRODUTOS
F-SECURE

PREV
EN

DETECÇÃO
Juntamente com a inteligência humana, nossa tecnologia de
monitoramento da Web examina a Web pública, a Deep Web e a
Dark Web em busca de informações pessoais vazadas. O F-Secure
ID PROTECTION alerta instantaneamente o usuário se suas
informações foram detectadas como parte de uma violação e corre
o risco de sofrer algum abuso online.
RESPOSTA
Quando as informações pessoais de seus clientes são encontradas
em uma violação, a F-Secure ID PROTECTION está lá para ajudar.
As recomendações de ações baseadas em incidentes ajudam os
usuários a se anteciparem ao problema, minimizando suas chances
de se tornarem vítimas de roubo de identidade.

D

T

ECT
ET

PREVENÇÃO
A segurança online começa com a prevenção ou redução de riscos
de incidentes como o roubo de identidade digital com ajuda de
recursos como anitivírus,proteção de navegação, VPN e bons
hábitos na criação de senhas. O F-Secure ID PROTECTION orienta os
usuários em boas práticas na criação e armazenamento de senhas,
diminuindo o risco de seus clientes terem seus dados expostos
abertamente em uma violação.

RESPOND
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F-SECURE ID PROTECTION
Proteja sua identidade online

MONITORAMENTO DE SUA
INFORMAÇÃO PESSOAL
Proteja a sua identidade online
e a de seus familiares utilizando
a ferramenta de detecção de
violações de dados com o
monitoramente da underground
web.

ALERTAS DE DADOS
ROUBADOS
Receba alertas e orientações de
como proceder caso seus dados
tenham sido expostos na Internet
em algum indidente de roubo de
banco de dados de algum site que
você tenha se cadastrado.

COFRE DE SENHAS
Minimize seu risco de tornar-se
vítima de roubo de identidade
criando senhas fortes e únicas
para acessos a sites e aplicações
e sincronize essas informações
entre seus dispositivos.

BASE DE DADOS ABRANGENTE
O banco de dados de violação
consiste em mais de 95 bilhões
de ativos recuperados, incluindo
21 bilhões de senhas. Mais de
50 novos bancos de dados de
violação são adicionados a cada
semana.

6

F-SECURE ID PROTECTION
Dois lados de um único app
A navegação entre as duas funções principais é fácil. A guia “Monitorando” mostra o status da proteção de identidade, as notificações de violação
com a capacidade de aprofundar os detalhes de cada violação e a capacidade de gerenciar os itens monitorados. A guia “Cofre” mostra o gerenciador
de senhas com todas as ferramentas necessárias para o gerenciamento seguro e eficaz de credenciais, números de cartão de crédito, códigos PIN e
outras informações pessoais que precisam ser armazenadas com segurança..

Monitoramento

Cofre de senhas
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FERRAMENTA DE GERAÇÃO DE LEAD
Verificador de roubo de identidader
• Veja se seus dados vazaram. Verificação
única e gratuita para o usuário final.
• Gera um email de relatório de violação
para o usuário final.
• Ferramenta eficaz de direcionamento de
tráfego e vendas online.
• Portal customizado com a marca do
cliente com direcionamento para a
compra do produto.
• Opção de serviço com preço separado.
TESTE AGORA!

www.f-secure.com/identity-theft-checker
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MARKETING: PÚBLICO-ALVO
GENERAÇÃO X
O serviços de proteção de identidade
visam uma população mais jovem em
comparação aos serviços de segurança
tradicionais.
Esse grupo demográfico mais jovem
também é dividido igualmente entre
homens e mulheres.
Aproveite esse novo público-alvo
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BENEFÍCIOS PARA SEUS
CLIENTES

PREVENÇÃO DE ROUBO DE IDENTIDADE
O F-Secure ID PROTECTION foi desenvolvido
em conjuto com a ferramenta de criação e
gestão de senhas de fácil uso. Quanto mais
difíceis e únicas suas senhas, mais protegido
contra roudo de identidade você estará.

BASE DE DADOS VIOLADOS SEMPRE
ATUALIZADA
O banco de dados de violação consiste em
mais de 95 bilhões de ativos recuperados,
incluindo 21 bilhões de senhas. Mais de 50
novos bancos de dados de violação são
adicionados a cada semana..

MONITORAMENTO CONSTANTE
Monitoramos os níveis mais profundos e
obscuros da Web para recuperar dados
violados antes que cheguem nas mãos dos
criminosos online.

APLICATIVOS PARA DIVERSOS
DISPOSITIVOS
Aplicativos com interface amigável
proporcionando a mesma experiência de
uso em computadores PC e Mac, celulares
e tablets Android e iOS.

PROTEÇÃO PARA TODA A FAMÍLIA
Proteção online para toda a família em uma
única assinatura. É possível controlar o acesso
das crianças e ao mesmo tempo educá-las
sobre segurança online.

FÁCIL USO
Combinando funcionalidades
complementares nos aplicativos:
monitoramento, cofre de senhas, proteção
da família mostra uma experiência
completa para os usuários. 
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ÓTIMA OPORTUNIDADE
DE NEGÓCIO
• Nova catergoria de produto de segurança
emergente.
• Novo segmento de mercado a ser explorado.
• Responda às preocupações reais dos consumidores
sobre a proteção de identidade digital.
• Benefício extra para os seus clientes
• Gerar uma linha de receita adicional com novo
produto. Generate revenue with standalone offering
• Produtos para o usuários compartilharem com toda
a famíila.
• Crie uma proposta de valor diferenciada em relação
aos seus concorrentes.
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SOBRE A F-SECURE
Ninguém tem melhor visibilidade dos ataques cibernéticos que
estão ocorrendo atualmente do que o F-Secure. Estamos fechando
a lacuna entre detecção e resposta, utilizando a inteligência humana
de ameaças de centenas dos melhores consultores técnicos de nosso
setor, milhões de dispositivos executando nosso software premiado e
inovações incessantes em inteligência artificial.
As soluções para consumidores da F-Secure combinam segurança e
privacidade online para dispositivos, proteção de identidade digital,
além de proteção para casas conectadas de uma forma de uso simples
e intuitiva. Juntamente com mais de 200 provedores de serviços, entre
operadoras, ISPs, entre outros, temos a missão de garantir que todos
tenham segurança digital de alto nível.
f-secure.com/insurance

