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Seattle Theatre Group zbiera świetne
recenzje za bezpieczną sieć
Grupa teatralna chroni infrastrukturę przed cyberatakami pochodzącymi
z Rosji, eliminuje ryzyko wystąpienia awarii sieci i zabezpiecza
punkty końcowe przed oprogramowaniem malware.

WYZWANIE
Przedstawienie musi trwać. Jeśli pojawiają się problemy, aktorzy, a także pracownicy
techniczni i biurowi robią wszystko co w ich mocy, aby spektakle odbywały się bez zakłóceń,
zgodnie z planem. Niestety, Seattle Theatre Group coraz częściej musiał mierzyć się z awariami i znaczącymi spadkami wydajności sieci. Co gorsza, zarówno dostawca usług IT, jak i
wewnętrzny firewall SonicWall nie sygnalizowali problemów związanych z obsługą infrastruktury teleinformatycznej.
Niepokojący był również fakt, że Symantec Endpoint Protection i Microsoft Windows Defender nie chroniły stacji roboczych ani biurowych serwerów przed złośliwym oprogramowaniem. W związku z zaistniałą sytuacją dział IT Seattle Theatre Group podjął dezycję o wymianie systemów bezpieczeństwa i ocenił alternatywne rozwiązania sieciowe, w tym ExtraHop
Reveal (x), Microsoft Advanced Threat Analytics i Bitdefender Network Traffic Security Analytics (NTSA). Z kolei Malwarebytes, Avast i Bitdefender GravityZone rozważał pod kątem
ochrony punktów końcowych Ostateczny wybór padł na dwa produkty Bitdefendera NTSA i
GravityZone.
- Najwyższe miejsca osiągane przez produkty Bitdefendera w rankingach opracowywanych
przez analityków bezpieczeństwa oraz niezależne instytuty badawcze, takie jak np. AV-TEST, w
połączeniu z przyjaznym internetowym interfejsem obsługi w dużym stopniu zaważyły na
naszym wyborze. Poza tym jesteśmy organizacją dysponującą ograniczonymi środkami
finansowymi, dlatego też ważna dla nas była przystępna cena rozwiązania - mówi Michael E.
von Kempf, Computer and Information Systems Manager, Seattle Theatre Group.

ROZWIĄZANIE
Seattle Theatre Group wdrożył Bitdefender Network Traffic Security Analytics, aby wykrywać
zaawansowane ataki w czasie rzeczywistym i zautomatyzować segregację alarmów. Takie
rozwiązanie pozwala szybko reagować na incydenty zachodzące w sieci punktów dostępowych, przełączników i zapór ogniowych Cisco Meraki. NTSA korzysta z uczenia maszynowego i analityki zachowań w oparciu o dane wywiadowcze z analizy zagrożeń, wygenerowane
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Seattle Theatre Group
wystawia teatr na Broadwayu,
koncerty, taniec, komedię,
spotkania rodzinne, filmy
nieme i występy jazzowe
w trzech teatrach w Seattle.
Ponadto dostarcza programy
sztuk scenicznych do
lokalnych szkół. Organizacja
non-profit jest również
zaangażowana w ochronę
zabytkowych budynków
artystycznych, takich jak
Paramount Theatre w Seattle.
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- Wyeliminowanie problemów
związanych z awariami oraz
spowolnieniem pracy sieci,
wcześniej występującymi raz
w tygodniu.
- Zmniejszenie liczby zgłoszeń
użytkowników atakowanych
przez malware z trzech w
tygodniu do zera.
- Ograniczenie czasu administrowania zabezpieczeniami
urządzeń końcowych z 24
godzin do godziny.
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przez 500 milionów czujników znajdujących się w każdym zakątku globu. Bitdefender GravityZone Business Security zabezpiecza w Seattle Theatre Group 200 punktów końcowych, w
tym stacje robocze Microsoft Windows, Apple oraz Linux, a także zwirtualizowane serwery
Microsoft Hyper-V. Oprogramowanie chroni również aplikacje Microsoft Dynamics NAV ERP,
Microsoft Office, Microsoft Active Directory, Adobe Creative Suite, Salesforce i zdalny pulpit
Ticketmaster. Dział IT Seattle Theatre Group planuje też użyć GravityZone Patch Management do automatycznego uaktualniania systemów operacyjnych oraz aplikacji.

„NTSA ujawniło, że w naszej sieci
znajduje się złośliwe oprogramowanie, które przekazywało
informacje do różnych lokalizacji
w Rosji. Bardzo szybko udało się
zlikwidować problem, izolując
maszyny komunikujące się z
rosyjskimi adresami IP.”

WYNIKI
Po wdrożeniu NTSA okazało się, że użytkownicy nieumyślnie aktywowali rozszerzenia złośliwego oprogramowania w Google Chrome i tym samym infekowali sieć Seattle Theatre Group.
- NTSA ujawniło, że w naszej sieci znajduje się złośliwe oprogramowanie, które przekazywało
informacje do różnych lokalizacji w Rosji. Bardzo szybko udało się zlikwidować problem,
izolując maszyny komunikujące się z rosyjskimi adresami IP. - mówi von Kempf.
NTSA zapewnia dostęp do ogromnej bazy danych Bitdefendera dotyczących zagrożeń, co
pozwala na tworzenie kompleksowych analiz i wizualizację wzorców szkodliwych zachowań
w czasie rzeczywistym. NTSA nadzoruje ruch obejmujący lokalne maszyny oraz te używane
przez osoby, które tymczasowo uzyskują dostęp do sieci. Walorem tego rozwiązania jest
zdolność do sortowania urządzeń według adresów IP i nazw Windows celem przeprowadzenia dochodzenia.
- IntelliTriage automatyzuje segregowanie alarmów bezpieczeństwa, dzięki czemu analitycy
oszczędzają mnóstwo czasu, ponieważ nie muszą śledzić iluzorycznych zagrożeń. Poza tym
dostarcza przyjazne w użyciu narzędzia obrazujące skalę problemów występujących w środowisku sieciowym. Przestoje i spowolnienia ruchu sieciowego, które miały miejsce raz w
tygodniu, zostały całkowicie wyeliminowane - dodaje von Kempf.
GravityZone zapewnia Seattle Theatre Group dodatkową warstwę bezpieczeństwa, umożliwiając ochronę punktów końcowych.

Michael E. von Kempf,
Computer and Information
Systems Manager,
Seattle Theatre Group.
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- Wcześniej otrzymywaliśmy od użytkowników trzy zgłoszenia tygodniowo związane z atakami
malware. Gravity Zone skutecznie blokuje złośliwe oprogramowanie, zanim zacznie wpływać
na komputery użytkowników. W rezultacie czas poświęcony na zarządzanie bezpieczeństwem
punktów końcowych spadł z 24 godzin do godziny w tygodniu - wyjaśnia von Kempf.
Systemy NTSA oraz Gravity Zone poprawiły komfort pracy użytkowników, zwiększając jednocześnie zaufanie do infrastruktury sieciowej. Dział IT Seattle Theatre Group oczekuje na
integrację konsoli chmurowej GravityZone z NTSA. To umożliwi automatyczne uruchamianie
działań zapobiegawczych, kiedy NTSA wykryje zaawansowane zagrożenia.

Bitdefender jest globalnym liderem cyberbezpieczeństwa chroniącym ponad 500 milionów systemów w ponad 150 krajach. Od 2001 roku innowacje Bitdefender konsekwentnie przyczyniają się do
powstania wielokrotnie nagradzanych produktów bezpieczeństwa i analizy zagrożeń dla inteligentnych podłączonych domów, użytkowników mobilnych, nowoczesnych firm i ich sieci, urządzeń, centrów
danych i infrastruktury w chmurze. Dzisiaj Bitdefender jest również wybieranym dostawcą, którego produkty osadzane są w ponad 38% światowych rozwiązań bezpieczeństwa. Uznana w branży, szanowana
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