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Bitdefender Cloud Security
for MSPs
Warstwowa ochrona MSP nowej generacji, konsekwentnie zajmująca
pierwsze miejsca w niezależnych testach antywirusów
Ukierunkowane i 0-dniowe ataki oprogramowania ransomware regularnie wymykają się
konwencjonalnym mechanizmom ochrony AV / AM, incydenty związane z produktywnością lub
zgodnością dla organizacji mają wpływ na koszty MSP i reputację
firmy.
Najwyższy poziom ochrony jest dostępny jako kompletny pakiet bezpieczeństwa MSP, który
wykrywa nawet najbardziej nieuchwytne zagrożenia z zarządzaniem w jednej wielozadaniowej
konsoli i prostym miesięcznym licencjonowaniem.

Najważniejsze

•

cechy
•
•

Konsekwentnie zajmujący pierwsze miejsce pod
względem wykrywania oraz zapobiega ransomware
i zaawansowanym zagrożeniom
Uczenie maszynowe, rozwijane przez ponad 10 lat
Konsola chmurowa i potężne interfejsy API

Kluczowe zalety

•

Jeden MSP Security dla punktów końcowych
fizycznych, wirtualnych i chmurowych

•

Numer 1 w rankingach pod względem wydajności

•

Kompletny pakiet cyberbezpieczeństwa, nie tylko
antywirusowy

Niezawodny i lekki

Warstwowe bezpieczeństwo od lat numerem 1 na rynku

Osiągnięcie wysokiego poziomu ochrony jest kluczem do
rozwiązań bezpieczeństwa, ale ważne jest również, aby unikać
spowalniania maszyn lub generowania fałszywych alarmów,
które mogą powodować problemy dla klientów i inżynierów
wsparcia technicznego. Bitdefender prowadzi w rankingach
nie tylko pod względem wykrywalności, ale także wydajności,
demonstrując najlżejszy możliwy wpływ na chronione systemy
ze wszystkich testowanych rozwiązań, zdobywając nagrodę
AV-Test Best Performance Award w każdej z 4 ostatnich
edycji.

Bitdefender doskonalił algorytmy uczenia maszynowego w
celu dokładnego identyfikowania nowych zagrożeń. W
połączeniu z warstwami bezpieczeństwa, takimi jak AntiExploit, ciągłe monitorowanie procesów oraz kontrola
zawartości i urządzeń pozwala Bitdefenderowi blokować
nawet najbardziej niebezpieczne oprogramowanie
ransomware i zagrożenia 0-dniowe. W marcu 2018 roku
Bitdefender zdobył prestiżową nagrodę AV-Test Best
Protection 2017 Award za osiągnięcie maksymalnego
wyniku w każdym z testów przeprowadzanych przez cały rok.

Uproszczone wdrożenie
Przy wdrożeniu pakietów nie jest wymagana dodatkowa maszyna
serwerowa, co powoduje redukcje kosztów w firmie. Ponadto
Bitdefender Cloud Security dla MSP automatycznie odinstalowuje
większość konkurencyjnych rozwiązań dla punktów końcowych i
zapewnia mechanizm masowego zdalnego wdrażania w celu
szybkiego i łatwego wdrożenia.

Warstwy Bezpieczeństwa
Warstwy wzmacniające, kontrolne, zapobiegające i wykrywające dostępne w standardowym produkcie bez dodatkowych opłat.
•

•

Kompletne oprogramowanie antywirusowe i antymalwareBitdefender zapewnia zaawansowaną kombinację
oprogramowania antywirusowego i antymalware, więc
potrzebujesz tylko jednego rozwiązania zabezpieczającego,
sprawdzającego naruszenia bezpieczeństwa, upraszczającego
wdrożenia i redukującego wydatki. Dzięki ponad 10-letniemu
doświadczeniu i 7 patentom Bitdefender udoskonalił algorytmy
uczenia maszynowego, aby blokować nieuchwytne nowe
zagrożenia przy minimalnej liczbie fałszywych ataków.

•

Ciągłe monitorowanie procesów- Bitdefender Process
Inspector stale monitoruje uruchomiony proces pod kątem
oznak złośliwego zachowania oraz może wykrywać i
blokować ataki i złośliwe oprogramowanie, które ominęły inne
warstwy bezpieczeństwa.

•

Zaawansowany anty-exploit Bitdefendera- nie tylko zapewnia
ochronę przed znanymi exploitami, które chcą przejąć kontrolę
nad popularnymi programami, ale także przeciwko nowym,
skupiając się na ich technikach ataku.

Kontrola zawartości-Pozwala blokować adresy URL za
pomocą kategorii w sposób zaplanowany bądź korzystając z
konfigurowalnej tabeli wyjątków za pomocą opcji blokuj/
zezwalaj.

•

Kontrola urządzeń- Zagrożenia są często wprowadzane do
firmy za pośrednictwem przenośnych urządzeń. Kontrola
urządzeń Bitdefender pozwala na wybranie urządzeń i ich
typów, na uruchomienie których będzie zezwalał, a które od
razu blokował albo dawał możliwość podejrzenia.
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•

Firewall z IDS- Punkty końcowe są chronione w pełni
funkcjonalną, dwukierunkową zaporą z funkcją wykrywania
włamań, która ma kluczowe znaczenie dla ochrony
urządzeń zdalnych.

•

Filtracja sieci- Bitdefender wyświetla oceny wyszukiwania
sygnalizujące strony zaufane i niezaufane. Blokuje phishing
lub złośliwe strony internetowe i skanuje ruch HTTP (S) w
celu wykrycia zagrożeń.

Opcjonalne warstwy ochrony
Usługi opcjonalne, którymi można zarządzać z tej samej konsoli MSP i które używają tego samego agenta, ale rozliczane są
osobno
•

Ochrona dla środowisk zwirtualizowanych (SVE)-Zamiast
•
umieszczać kopię Bitdefender na każdej maszynie wirtualnej, SVE
wykorzystuje jedną maszynę, przekształcając ją w Security Virtual
Appliance (SVA), która chroni wszystkie inne w środowisku hosta.

•

Pełne szyfrowanie dysków- Bitdefender Full Disk Enctyption
wykorzystuje sprawdzony mechanizm natywny dostarczany przez
Windows (BitLocker) i Mac (FileVault), aby zapewnić
kompatybilność i wydajność. Łatwo jest zarządzać (lub przywracać
klucze z konsoli), generować raporty szyfrowania, a także zdalnie
szyfrować i odszyfrowywać urządzenia.

•

Ochrona dla Exchange- Opcjonalna usługa dostępna dla Bitdefender
MSP obejmuje software chroniący przed złośliwym
oprogramowaniem z wykrywaniem behawioralnym, filtrowaniem
antypfishingowym, filtrowaniem treści oraz antyspamem.

•

Patch Management- Bitdefender Patch Management redukuje wysiłki
i koszty aktualizowania aplikacji poprzez szybszą eliminację luk w
zabezpieczeniach , oferując pojedyncze źródło łatania z największą
dostępną bazą danych Windows oraz aplikacji innych firm.

•

Bitdefender Advanced Threat Security- obejmuje uczenie
maszynowe, chmurę oraz sandbox umożliwiając MSP
dostarczanie usług wykrywania zagrożeń dla klientów, którzy są
bardzo wrażliwi na naruszenia danych. Te zaawansowane
warstwy bezpieczeństwa zapewniają ochronę przed atakami
bez plików, atakami opartymi na skryptach, niestandardowym
złośliwym oprogramowaniem, atakami ukierunkowanymi,
potencjalnie niechcianymi aplikacjami, zaawansowanym
oprogramowaniem ransomware przy jednoczesnym
dostarczeniu rodzaju zagrożenia i zapewnieniu jego
widoczności.
Endpoint Detection and Response- Bitdefender EDR stale
monitoruje czynności związane z punktami końcowymi i szuka
nieprawidłowych zachowań, aby zapewnić najlepszą ochronę w
zaawansowanych atakach. Umożliwia to dostawcom reakcję na
incydenty, dzięki czemu mogą oni spełnić wymagania klientów i
wspierać rozwój ich działalności poprzez zarządzanym usługom
wykrywania i reagowania.

•

Wypróbuj Bitdefender Cloud Security dla MSP już teraz! Bezpłatny okres próbny i więcej informacji dostępnych na naszej
stronie internetowej: https://bitdefender.pl/bitdefender-cloud-security-msp/
Bitdefender is a global security technology company that provides cutting edge end-to-end cyber security solutions and advanced threat protection to more than 500 million users in more than
150 countries. Since 2001, Bitdefender has consistently produced award-winning business and consumer security technology, and is a provider of choice in both hybrid infrastructure security
and endpoint protection. Through R&D, alliances and partnerships, Bitdefender is trusted to be ahead and deliver robust security you can rely on. More information is available at http://www.
bitdefender.com.

All Rights Reserved. © 2018 Bitdefender. All trademarks, trade names, and products referenced herein are property of their respective owners.
FOR MORE INFORMATION VISIT: bitdefender.com/business

