
ZENworks Patch Management
Ameaças acontecem. Elas atingem você cada vez mais rápido o tempo todo. Os patches são sua 
melhor proteção contra a vulnerabilidade, e estão surgindo mais patches do que ameaças. Se manter 
seguro e atualizado parece ser uma missão impossível.

Duas coisas o deixam vulnerável a desastres 
com patches: a velocidade das ameaças e a 
deterioração dos patches. A velocidade das 
ameaças é a rapidez com a qual as ameaças 
atingem você. Agora elas existem em maior 
número e estão surgindo cada vez mais rápido. 
A deterioração dos patches é a velocidade 
com que os sistemas desgastam seus patches 
e ficam completamente desprotegidos.

Se a aplicação de patches for manual, não 
será possível acompanhar as ameaças que 
surgirão. Mesmo que você esteja utilizando 
um gerenciamento de patches tradicional, é 
bom que esteja verificando todo o ambiente 
24 horas por dia, senão você não conseguirá 
pegar uma ameaça a tempo.

Acabe com a velocidade das 
ameaças
O Micro Focus® ZENworks® Patch Manage-
ment protege você, aplicando patches em tudo 
o que houver em sua rede 24 horas por dia, 
sem a necessidade de intervenção humana 
constante.

Com sua abordagem exclusiva baseada em 
política, você configura as políticas, define as 

ações e relaxa, permitindo que o ZENworks 
faça o resto:

 Estabelece um perfil de segurança para 
cada nó gerenciado em sua rede

 Verifica o status dos patches

 Aproveita os mais de 10.000 patches que 
foram pré-testados para funcionar com o 
que você tem

 Aplica os patches certos para o sistema ou 
dispositivo certo automaticamente

 Verifica o status de todas as atividades de 
patches em tempo real

 Documenta o que for submetido a 
patches para que você possa comprovar 
conformidade em auditorias internas e 
externas

 Aplica patches em tudo o que você 
colocar na rede instantaneamente, levando 
conformidade a cada nova instalação

O gerenciamento de patches não é nenhuma 
novidade e você terá muitas ferramentas para 
escolher. Mas somente o ZENworks oferece:

 Uma solução baseada em política que 
aplica seus padrões para proativamente 
aplicar patches em seus sistemas
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Visão geral do ZENworks Patch 
Management

  Evite o desgaste dos patches em seu 
sistema:

  •  Acelere o processo implementando patches em 
toda a empresa.

  •  Economize dinheiro utilizando uma única solução 
de gerenciamento de patches, não uma solução 
para cada plataforma ou SO.

  •  Pare de se preocupar com os patches durante 
todo o dia. Simplesmente defina políticas e siga 
em frente.

  Compre-a individualmente ou como parte do: 

 ZENworks Suite



“Recentemente, tivemos que implantar um patch da 
Microsoft rapidamente e usamos o ZENworks  

Patch Management para enviá-lo a todas as  
nossas localidades em um piscar de olhos.”
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 Um único console e agentes adaptativos 
que você pode acessar a qualquer 
momento, em qualquer lugar

 Uma série de plataformas de back end, 
incluindo bancos de dados Windows, 
Linux, SQL, Sybase e Oracle

 A abrangência para aplicar patches 
a milhares de sistemas, aplicativos 
e dispositivos sendo executados em 
ambientes físicos, virtuais e de nuvem

Conheça-o. Prove.
De acordo com o Yankee Group, 20% de seus 
sistemas ficarão sem patches ao longo do ano. 
Sabe qual ficará vulnerável primeiro? Como 
você prioriza o que receberá patches quando 
houver muitas ameaças em seu sistema, 
aguardando para explorar uma fraqueza?

Com o ZENworks Patch Management, você não  
precisa rezar para estar protegido, pois saberá 
que está.

Os relatórios detalhados e alertas em tempo 
real avisam quando, qual é o problema e onde 
você está vulnerável. Portanto, se você decidiu 
esperar um patch, e não pediu ao ZENworks 
para aplicar o patch em um aplicativo especí-
fico automaticamente, ainda saberá seu status 
e quais são suas opções.

Você também pode comprovar que um patch 
foi aplicado, sem ter que enviar um exército 
para coletar estatísticas de patches. Relatórios 
dinâmicos mostram exatamente onde você 
está em conformidade e onde não está, mos-
trando o dispositivo exato.

Mesmo quando você instala um novo dispo-
sitivo, o ZENworks automaticamente aplica 
patches a ele para atender aos seus padrões, 
para que você saiba que está em conformidade 

a partir do momento em que ele entra em seu 
sistema.

Você tem patches
Para cada um dos aplicativos que usa, você 
terá uma série de patches para utilizar ao longo 
da vida útil de todos eles. Você possui diversos 
aplicativos: Windows, Oracle e SAP, apenas 
para citar alguns.

Portanto, se você está utilizando uma ferra- 
menta de patch que apenas abrange o Win-
dows, ou somente aplica patches quando você 
pressiona um botão para executar, você tem 
um problema.

O ZENworks aplica patches em tudo o que 
você pedir. Sempre. Mesmo quando você está 
dormindo em casa. Não poderia ser mais fácil.

Nós protegemos você
Com o ZENworks, você pode aproveitar cada 
dia e cada minuto quando seus sistemas (todos 
eles) estão protegidos pelo gerenciamento de 
patches proativo e automatizado.

Não importa a velocidade com que as ameaças 
aparecem, pois você sempre estará protegido 
pelos patches. A solução cobre as lacunas nas 
quais a deterioração dos patches o deixa des-
protegido. Para fazer tudo isso manualmente, 
você precisaria de um exército de profissionais 
de TI em tempo integral, e você ainda estaria 
correndo riscos. Para fazer isso automatica-
mente, você poderia usar qualquer solução 
existente no mercado, se não se importa com 
o que acontecerá depois. Mas para aplicar 
patches e proteger seus sistemas proativa-
mente, de acordo com as políticas e padrões 
que você define antecipadamente, você pre-
cisa de apenas uma ferramenta: o ZENworks 
Patch Management.
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