
Bitdefender GravityZone to platforma bezpieczeństwa dla przedsiębiorstw, która 
służy do zapobiegania włamaniom, zapewniając wysoką ochronę i wydajność 
jednocześnie z scentralizowanym zarządzaniem, łatwym wdrażaniem i swobodą 
wyboru między konsolą Cloud a konsolą lokalną.

GravityZone Advanced Business Security został zaprojektowany tak, aby zapewnić 
kompleksowe zapobieganie włamaniom w punktach końcowych, sieci oraz w 
chmurze. Advanced Business Security oferuje najwyżej oceniane funkcje 
zapobiegania, wykrywania i blokowania przy użyciu sprawdzonych technik uczenia 
maszynowego, analizy ryzyka, analizy behawioralnej i ciągłego monitorowania 
uruchamianych procesów.

Uczenie Maszynowe anti-malware
Techniki uczenia maszynowego wykorzystują dobrze wyszkolone modele maszyn oraz algorytmy do przewidywania i blokowania zaawansowanych 
ataków. Modele uczenia maszynowego Bitdefender wykorzystują 40000 statycznych i dynamicznych funkcji i są stale szkolone na miliardach 
czystych i złośliwych próbek, zebranych z ponad 500 milionów punktów końcowych na całym świecie. To zdecydowanie poprawia skuteczność 
wykrywania złośliwego oprogramowania i minimalizuje fałszywe alarmy.

Inspektor Procesów
Inspektor Procesów działa w trybie zerowego zaufania, stale monitorując wszystkie procesy uruchomione w systemie operacyjnym. Wykrywa 
podejrzaną aktywność lub niewłaściwe zachowanie procesu, takie jak próby ukrycia typu procesu, wykonanie kodu w przestrzeni innego procesu 
(przechwytywanie pamięci procesu w celu rozszerzenia uprawnień), odtwarzanie, usuwanie plików, ukrywanie się przed aplikacjami wyliczania 
procesów i nie tylko. Podejmuje odpowiednie działania korygujące, w tym, przerywa proces i cofa wprowadzone zmiany. Jest bardzo skuteczny 
w wykrywaniu nieznanego zaawansowanego złośliwego oprogramowania, w tym ransomware.

Zaawansowany Anti-Exploit 
Technologia Anti-Exploit chroni pamięć i wrażliwe aplikacje, takie jak przeglądarki, czytniki dokumentów, pliki multimedialne i środowiska 
wykonawcze (np. Flash, Java). Zaawansowane mechanizmy monitorują procedury dostępu do pamięci w celu wykrywania i blokowania technik 
wykorzystujących luki w zabezpieczeniach, takich jak weryfikacja wywołań API, programowanie zorientowane na zwrot (ROP) i inne. Technologia 
GravityZone jest wyposażona do walki z zaawansowanymi, wymijającymi exploitami, które są wykorzystywane w atakach, mających na celu 
penetrację infrastruktury. 

Kontrola punktów końcowych i ich wzmocnienie 
Oparta na polityce kontrola punktów końcowych obejmuje zaporę sieciową, kontrolę urządzeń z USB skanowanie oraz kontrolę zawartości sieci 
z kategoryzacją adresów URL.

Anti-phishing i Web security Filtering
Web Security Filtering umożliwia skanowanie w czasie rzeczywistym przychodzącego ruchu internetowego, w tym ruchu SSL, http i https, aby 
zapobiec pobieraniu złośliwego oprogramowania do punktu końcowego. Ochrona automatycznie blokuje phishing i fałszywe strony internetowe.

Konsekwentnie chroni przed wszystkimi 
zagrożeniami, od najczęściej występujących do 
najbardziej wyrafinowanych.
Zautomatyzowana reakcja i przydatne dane 
analityczne, umożliwiające naprawę bez przeciążania 
zasobów cyberbezpieczeństwa.

Proaktywne wzmacnianie i analiza ryzyka w celu 
ciągłego zmniejszania skali ataku w punkcie końcowym 
oraz w sieci.

NAJWAŻNIEJSZE

CECHY KLUCZOWE

Zdobywca corocznej nagrody AV-Comparatives 
za znakomite wyniki, w tym za wydajność, usuwanie 

złośliwego oprogramowania oraz niski poziom 
falszywych alarmów.
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GravityZone Email security (add-on)
Optymalna wielowarstwowa ochrona dla całej organizacji przed znanymi, nieznanymi oraz nowo powstającymi zagrożeniami. Powstrzymuje 
wielkoskalowe ataki typu phishing, ataki celowe, CEO oszustwa i złośliwe oprogramowanie. Jest dostępne jako dodatek do GravityZone Advanced 
Business Security.

Network Attack Defense
Otrzymaj nowy poziom ochrony przed atakującymi, którzy chcą uzyskać dostęp do systemu, wykorzystując luki w sieci. Pomaga rozszerzać obszary 
chronione, teraz dzięki zabezpieczeniom sieciowym, które blokują zagrożenia, takie jak ataki Brute Force, Password Stealers, Network Exploits, zanim 
będą mogły zostać wykonane.

Full Disk Encryption (Add-on)
Pełne szyfrowanie dysku zarządzane przez GravityZone używa Windows BitLocker i Mac FileVault, wykorzystując wbudowaną technologię. 
Jest dostępne jako dodatek do GravityZone Advanced Business Security.

Patch Management (add-on)
Niezaktualizowane systemy pozostawiają organizacje podatne na złośliwe oprogramowanie i wycieki danych. GravityZone Patch Management 
pomaga aktualizowywać system operacyjny oraz aplikacje na stacjach roboczych, serwerach fizycznych oraz wirtualnych. Jest dostępny jako 
dodatek do GravityZone Advanced Business Security.

Reagowanie i zapobieganie 
GravityZone oferuje najlepszą technologię oczyszczania na rynku. Automatycznie blokuje/powstrzymuje zagrożenia, zabija złośliwe procesy i cofa 
zmiany.

Ochrona przed Ransomware 
Rozwiązanie jest przeszkolone na podstawie 1 biliona próbek z ponad 500 milionów punktów końcowych na całym świecie. Niezależnie od stopnia 
modyfikacji złośliwego oprogramowania lub oprogramowania ransomware, Bitdefender może dokładnie wykrywać nowe wzorce oprogramowania 
ransomware zarówno przed uruchomieniem, jak i w czasie ich wykonywania.

Największa Security Intelligence Cloud
Chroniąc ponad 500 milionów maszyn, Bitdefender Global Protective Network wykonuje 11 miliardów zapytań dziennie, wykorzystując uczenie 
maszynowe i korelację zdarzeń do wykrywania zagrożeń bez spowalniania użytkowników.

Automate Threat Remediation and Response 
Po wykryciu zagrożenia GravityZone Advanced Business Security natychmiast je zneutralizuje za pomocą takich działań jak zakończenie procesu, 
kwarantanna, usunięcie i cofnięcie złośliwych zmian. Udostępnia informacje o zagrożeniach w czasie rzeczywistym z GPN, chmurowym serwisem 
analizy zagrożeń Bitdefender, zapobiegając podobnym atakom na całym świecie.

Smart Centralized Scanning 
Zapewnia wysoki poziom ochrony i wydajności maszyn poprzez przeniesienie części procesów ochrony przed złośliwym oprogramowaniem na 
jeden lub więcej scentralizowanych serwerów bezpieczeństwa

Uniwersalny zasięg
Advanced Business Security obejmuje wszystkie typy punktów końcowych: fizyczne, wirtualne i chmurowe, w dowolnej formie: stacja robocza, 
serwer,  mobilne urządzenie; dowolny system operacyjny: Windows, Linux, Mac i dowolna platforma wirtualizacji: VMware, Citrix, Microsoft Hyper-V, 
KVM , Oracle. Może chronić organizacje dowolnej wielkości, skalując się od dziesiątek do milionów punktów końcowych, po prostu klonując 
urządzenia wirtualne.
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Analizy ryzyka punktów końcowych
Silnik analizy ryzyka nieustannie oblicza wskaźniki ryzyka dla łatwego sortowania i ustalania priorytetów zagrożeń, co ułatwia rozwiązywanie 
najpilniejszych problemów.

GravityZone Control Center 
GravityZone Control Center to zintegrowana i scentralizowana konsola, która zapewnia zarządzanie z poziomu jednej konsoli dla wszystkich 
komponentów bezpieczeństwa. Może być chmurowa lub wdrożona lokalnie. Centrum zarządzania GravityZone uwzględnia wiele ról i zawiera serwer 
bazy danych, serwer komunikacyjny, serwer aktualizacji i konsolę internetową. W przypadku większych przedsiębiorstw można go skonfigurować 
tak, aby korzystał z wielu urządzeń wirtualnych, z wieloma wystąpieniami określonych ról z wbudowanym systemem ‘load balancer’, zapewniającym 
skalowalność i wysoką dostępność.

ZALETY
Najlepsza ochrona, Najlepsza wydajność 
Bitdefender wykorzystuje ciągłe innowacje, aby wychwytywać dane z codziennych ataków malware oraz z zaawansowanych ataków ransomware, 
które zostały pomijane przez inne rozwiązania, jednocześnie minimalizując wpływ na wydajność systemu. Jako jedyne rozwiązanie, które 
dotychczas zdobyło wszystkie nagrody VBSpam, GravityZone konsekwentnie osiąga najwyższe wskaźniki wykrywania spamu.

Zoptymalizowane wdrażanie i zarządzanie bezpieczeństwem 
GravityZone Advanced Business Security zapewnia kompleksową ochronę i zarządzanie. Pomaga to nowoczesnym środowiskom IT reagować na 
wszystkie kierunki ataków, jednocześnie eliminując obciążenie związane z zarządzaniem wieloma rozwiązaniami. Lokalna konsola GravityZone, 
oparta na maszynach Linux,może być skonfigurowana i gotowa do użycia w mniej niż 2 godziny. Projekt konsoli, jej szczegółowe opcje oraz 
integracja z Active Directory, Citrix XenServer lub VMware vCenter, Splunk i Amazon Web Services oszczędzają czas i usprawniają procesy 
bezpieczeństwa.

Inteligentne skanowanie i zminimalizowane zużycie zasobów 
Optymalizując i centralizując zadania skanowania, Bitdefender może uruchamiać o 30% więcej maszyn wirtualnych niż tradycyjne rozwiązania. 
W przeciwieństwie do rozwiązań opartych na sterowniku VMware vShield, Bitdefender obejmuje każde środowisko wirtualne i zapewnia funkcje ‘load 
balancing’, a także skanowanie pamięci i procesów.

Zwiększ wydajność operacyjną dzięki jednemu agentowi i zintegrowanej konsoli  
Pojedynczy, zintegrowany agent bezpieczeństwa punktów końcowych Bitdefender eliminuje zmęczenie agentów. Modułowa konstrukcja zapewnia 
maksymalną elastyczność i pozwala administratorom ustalać zasady bezpieczeństwa. GravityZone automatycznie dostosowuje pakiet instalacyjny 
i minimalizuje ślad agenta. Zaprojektowana od podstaw dla architektur bezpieczeństwa, GravityZone zapewnia zunifikowaną platformę zarządzania 
bezpieczeństwem w celu ochrony środowisk fizycznych, zwirtualizowanych i chmurowych.

RISK ANALYTICS AND HARDENING

PREVENTION

DETECTION AND RESPONSE

REPORTING AND INTEGRATION

GravityZone Advanced Business Security opiera się na warstwowej platformie ochrony punktów końcowych nowej generacji z najlepszymi w branży 
możliwościami zapobiegania, wykrywania i blokowania zagrożeń, przy użyciu sprawdzonych technik uczenia maszynowego, analizy behawioralnej 

i ciągłego monitorowania uruchomionych procesów.

Access Blocking Quarantine Disinfection & Removal Process Termination Rollback

Dashboards & Reports Notifications SIEM Integration API Support

Process Inspector

Signature & Cloud Lookup Local & Cloud ML

Patch Management Full-Disk Encryption Web-Threat Protection Application Control Device Control Firewall Endpoint Risk
Analytics

Exploit Defense Network Attack 
Defense

Fileless Attack
Defense

Email Security

BITDEFENDER GRAVITYZONE BUSINESS SECURITY DATASHEET

3



 

http://www.bitdefender.com.

Kompleksowa i oszczędna ochrona  
Bitdefender GravityZone Advanced Business Security zapewnia organizacjom skuteczną ochronę fizycznych lub wirtualnych stacji roboczych 
i serwerów oraz urządzeń mobilnych, przy czym każdy system pobiera jedną jednostkę z licencji. Ochrona poczty Exchange jest dostępna bez 
dodatkowych kosztów, a liczba obsługiwanych skrzynek pocztowych jest proporcjonalna do liczby jednostek w licencji.

Wsparcia
Konfiguracja oraz instalacja GravityZone Advanced Business Security jest prosta, ale jeśli potrzebujesz pomocy, Partner Bitdefender lub 
przedstawiciel pomocy technicznej Bitdefender może pomóc w zainstalowaniu i skonfigurowaniu w celu uzyskania optymalnej ochrony i wydajności, 
której potrzebujesz. Odwiedź: www.Bitdefender.com/support/business/

Specyfikacja / Wymagania systemowe  
GravityZone Advanced Business Security chroni komputery stacjonarne oraz serwery, serwery Exchange i urządzenia mobilne - maszyny fizyczne lub 
wirtualne. Serwery powinny stanowić mniej niż 35% wszystkich jednostek.

www.bitdefender.com/business/advanced-business-security
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Bitdefender to globalna firma zajmująca się technologiami bezpieczeństwa, która zapewnia najnowocześniejsze, kompleksowe rozwiązania cyberbezpieczeństwa i zaawansowaną ochronę 
przed zagrożeniami dla ponad 500 milionów użytkowników w ponad 150 krajach. Od 2001 roku Bitdefender konsekwentnie tworzy wielokrotnie nagradzaną technologię bezpieczeństwa 
biznesowego i konsumenckiego i jest dostawcą z wyboru zarówno w zakresie bezpieczeństwa infrastruktury hybrydowej, jak i ochrony punktów końcowych. Dzięki działaniom badawczo-rozwo-
jowym i naszym partnerstwom, Bitdefender jest zaufany i zapewnia solidną ochronę, na którą można polegać. Więcej informacji można znaleźć pod adresem
http://www.bitdefender.com.


