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Połączenie funkcji zapobiegania i XDR z analityką ryzyka

GravityZone Ultra łączy najefektywniejszą ochronę na świecie 
z technologią eXtended Endpoint Detection and Response (XEDR), 
zapewniając wysoce skuteczną i wydajną ochronę Twojej infrastruktury 
punktów końcowych (stacje robocze, serwery lub kontenery) w całym 
cyklu życia zagrożenia. Korelacja zdarzeń pomiędzy punktami 
końcowymi1 przenosi wykrywanie i wgląd w zagrożenia na nowy poziom, 
łącząc granularność i szeroki kontekst bezpieczeństwa rozwiązania EDR 
z wszechstronną analityką infrastruktury, jaką daje XDR (eXtended 
Detection and Response). Dzięki wbudowanej analityce ryzyka (punktów 
końcowych i zagrożeń generowanych przez użytkowników) oraz 
innowacyjnym mechanizmom wzmacniania bezpieczeństwa 
minimalizuje powierzchnię ataku punktów końcowych, utrudniając ich 
penetrację atakującym. Z GravityZone Ultra skrócisz czas wykrycia 
i reakcji na zagrożenia dzięki zintegrowanym funkcjom ochrony, 
a jednocześnie zmniejszysz potrzebę korzystania z rozwiązań wielu 
producentów.

Łącząc w ramach pojedynczego agenta i pojedynczej konsoli GravityZone 
takie technologie, jak EDR, analitykę ryzyka i hartowanie, zaawansowany 
mechanizm 30 warstw skutecznie powstrzymuje naruszenia w całym 
cyklu życia zagrożenia - od momentu pierwszego kontaktu, poprzez 
użycie exploita, trwałą obecność i złośliwą aktywność.
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Rys. 1. Bitdefender GravityZone Ultra: zapobieganie, 
rozszerzone wykrywanie i reagowanie za pomocą 
jednego agenta zarządzanego przez konsolę GravityZone
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Jak działa GravityZone Ultra?
Najskuteczniejsza ochrona punktów końcowych

eXtended Endpoint Detection and Response (XEDR2)

Uodparnianie oparte na analityce ryzyka ludzkiego i ryzyka punktów końcowych

Nowa funkcja Bitdefender Endpoint Detection and Response rozszerza analitykę EDR i możliwości korelacji zdarzeń poza granice 
pojedynczego punktu końcowego, aby pomóc Ci skuteczniej walczyć ze złożonymi cyberatakami obejmującymi wiele punktów 
końcowych. XEDR zawiera unikalne wizualizacje zagrożeń na poziomie całej organizacji, dzięki czemu można skupić się 
na dochodzeniu i skuteczniej reagować.

Najskuteczniejsza na świecie ochrona punktów końcowych

Numer 1 w większości testów AV-Comparatives w latach 2018-2021. Ponad 30 technologii ochrony będących owocem 20 lat pracy 
światowej klasy naukowców, matematyków i badaczy danych Bitdefender - to dzięki nim Bitdefender zapewnia doskonałą ochronę 
licencjonowaną obecnie przez ponad 150 wiodących firm z branży IT.

Lokalne i chmurowe uczenie maszynowe: Bitdefender po raz pierwszy wprowadził uczenie maszynowe w 2009 r. dzięki czemu 
zwiększył wykrywalność zagrożeń przy niskiej liczbie fałszywych alarmów. Umożliwia to powstrzymanie nieznanych zagrożeń 
zarówno przed, jak i w trakcie ich wykonywania.

Hyperdetect - dostosowane uczenie maszynowe: umożliwia zespołom IT optymalizację ochrony wrażliwych usług biznesowych 
o najwyższym stopniu ryzyka.

Mechanizm analityki ryzyka zastosowany w Bitdefender umożliwia stałą ocenę, priorytetyzację i naprawę błędnych konfiguracji 
ochrony punktów końcowych przy użyciu łatwej do zrozumienia listy priorytetów. Identyfikuje także działania i zachowania 
użytkowników zagrażające bezpieczeństwu Twojej organizacji.

Dzięki uproszczeniu i automatyzacji operacji bezpieczeństwa oraz stałemu zmniejszaniu powierzchni ataku osiągniesz najwyższy 
poziom ochrony przy najniższych kosztach eksploatacji.
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dotyczy rozwiązań opartych na chmurze
eXtended EDR jest dostępny tylko w rozwiązaniach opartych na chmurze. W rozwiązaniach lokalnych dostępne są standardowe funkcje EDR.
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Ochrona przed anomaliami: zaawansowana technologia uczenia maszynowego, która monitoruje usługi systemowe i wykrywa 
ukryte próby ataków. Potrafi chronić niestandardowe aplikacje przed złośliwymi atakami.

Sandbox w chmurze: zapewnia wykrywanie zaawansowanych ataków przed ich wykonaniem poprzez automatyczne wysyłanie 
plików wymagających dalszego badania do analizatora w chmurze i podejmowanie działań zaradczych na podstawie werdyktu.

Ochrona przed atakami sieciowymi: wykrywa i blokuje nowe rodzaje zagrożeń na wczesnym etapie przebiegu ataku, jak ataki typu 
„brute force”, przechwytywanie haseł, ruch boczny (ang. lateral movement).

Ochrona przed exploitami: połączenie kilku silników zapobiegających exploitom chroni pamięć i blokuje ataki, zanim dojdzie do 
penetracji systemu, zmniejszając nakłady na wstępną analizę zagrożeń.

Ochrona przed atakiem bezplikowym: wykrywa i blokuje ataki oparte na skryptach i bezplikowe, ukryty i niestandardowy malware, a 
także dokonuje automatycznej naprawy.

Wbudowane funkcje klienckie: zapora sieciowa, kontrola urządzeń, filtrowanie treści, kontrola aplikacji i inne.

GravityZone Ultra umożliwia skuteczne badanie incydentów i szybką reakcję przywracającą punkty końcowe do stanu „lepszego niż 
wcześniej”. Narzędzia do badania incydentów, jak widok rozszerzonego incydentu, zapewniają wgląd w zdarzenia ochrony 
na poziomie organizacji i pomagają zespołom bezpieczeństwa potwierdzić podejrzane działania i odpowiednio reagować 
na cyberzagrożenia. Zaawansowane wyszukiwanie bieżących i historycznych danych na podstawie wskaźników naruszenia 
bezpieczeństwa (IOC), modelu MITRE ATT&CK i innych istotnych artefaktów umożliwia szybką identyfikację zagrożeń mogących 
kryć się w infrastrukturze punktów końcowych. Dzięki użyciu informacji zebranych podczas badania punktów końcowych jednolity 
interfejs zarządzania dostarcza narzędzi do natychmiastowego dostosowania polityki i/lub naprawy wykrytych luk, aby zapobiec 
przyszłym incydentom, zwiększając bezpieczeństwo środowiska.

Bitdefender GravityZone Ultra

Udoskonalona ochrona - rozszerzone badanie incydentów 
i inteligentne reagowanie

Rys. 2. Widok rozszerzonego incydentu zapewnia wgląd w incydent na poziomie organizacji. Analityk bezpieczeństwa może 
łatwo zdobyć dowody potwierdzające i skutecznie zareagować
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Mechanizm Analityki Ryzyka Punktu Końcowego (ERA) umożliwia organizacjom ciągłą ocenę, priorytetyzację i korektę błędnych 
konfiguracji oraz ustawień ochrony punktów końcowych za pomocą łatwej do zrozumienia listy priorytetów. Dzięki unikalnej 
analityce ryzyka punktów końcowych i zachowań użytkowników następuje stała redukcja powierzchni ataku.

Analityka Ryzyka Punktu Końcowego (ERA) 
dla stałego zarządzania powierzchnią ataku
Umożliwia aktywne wzmacnianie bezpieczeństwa systemu w całym przedsiębiorstwie

Kluczowe funkcje
eXtended Endpoint Detection and Response (XEDR3)
Technologia korelacji między punktami końcowymi, znana jako eXtended EDR (XEDR), przenosi rozpoznawanie i widoczność 
zagrożeń na nowy poziom dzięki zastosowaniu funkcji XDR do wykrywania zaawansowanych ataków na wiele punktów końcowych 
w infrastrukturach hybrydowych (stacje robocze, serwery lub kontenery z różnymi systemami operacyjnymi).

Zintegrowana analityka ryzyka ludzkiego i ryzyka punktów końcowych
Stała analiza ryzyka z wykorzystaniem setek wskaźników w celu wykrycia i określenia priorytetu ryzyka związanego z konfiguracją 
wszystkich punktów końcowych umożliwia automatyczne działania wzmacniające bezpieczeństwo. Funkcja identyfikuje działania 
i zachowania użytkowników zagrażające bezpieczeństwu organizacji takie, jak logowanie się na nieszyfrowanych stronach 
internetowych, niewłaściwe zarządzanie hasłami, używanie zainfekowanych nośników USB, nawracające infekcje itp.

Wielowarstwowa ochrona
Technologie bezsygnaturowe, w tym zaawansowane uczenie maszynowe lokalne i w chmurze, technologie analizy zachowań, 
zintegrowany sandbox i wzmacnianie ochrony urządzeń stanowią niezwykle skuteczną wielowarstwową ochronę przed 
zaawansowanymi zagrożeniami.

Efektywne kosztowo badanie i reagowanie na incydenty
Szybka priorytetyzacja alertów oraz badanie incydentów na podstawie chronologii ataku i danych wyjściowych z sandboksa 
umożliwiają zespołom InfoSec szybkie reagowanie na incydenty i powstrzymanie ataków jednym kliknięciem.

Nowa generacja technologii wykrywania i zapobiegania z funkcją automatycznej naprawy
Najskuteczniejszy pakiet funkcji zapobiegania i wykrywania zagrożeń w trakcie ich wykonywania zapobiega i powstrzymuje 
wykonywanie zaawansowanych ataków na infrastrukturę przedsiębiorstwa. GravityZone Ultra blokuje najnowsze ataki 
na wcześniejszym etapie, tj. przed wykonaniem, wzmacniając tym samym bezpieczeństwo Twojej organizacji dzięki kompleksowym 
funkcjom zapobiegania takim, jak PowerShell Defense, Exploit Defense i Anomaly Detection. W chwili wykrycia aktywnego 
zagrożenia następuje automatyczna reakcja w celu zapobieżenia dalszym szkodom lub ruchom bocznym.

Ochrona przed atakiem sieciowym
Nowa warstwa bezpieczeństwa sieciowego punktów końcowych zaprojektowana w celu wykrywania i zapobiegania atakom 
wykorzystującym podatności sieciowe, blokuje wiele ataków wykorzystujących strumień sieciowy, jak „brute force”, 
przechwytywanie haseł, ruch boczny, zanim zostaną one wykonane. Ochrona przed atakiem sieciowym generuje również incydenty 
EDR i jest ważnym źródłem informacji dla korelacji incydentów EDR.

Współpraca międzyplatformowa i integracja z zewnętrznymi interfejsami API
Obejmuje wszystkie punkty końcowe przedsiębiorstwa z systemami Windows, Linux lub macOS, w ramach infrastruktury fizycznej, 
wirtualnej lub chmury, zapewniając jednolitą ochronę w całej infrastrukturze. Zapewnia integrację z istniejącymi narzędziami 
wspierającymi działania z zakresu bezpieczeństwa (m.in. Splunk) i jest zoptymalizowany pod kątem technologii centrów danych, 
w tym wszystkich głównych hiperwizorów.

3 eXtended EDR jest dostępny tylko w rozwiązaniach opartych na chmurze. W rozwiązaniach lokalnych dostępne są standardowe funkcje EDR. 3
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Stworzony, by zapewnić cyberodporność
Bitdefender GravityZone Ultra opiera się na architekturze pojedynczego agenta / pojedynczej konsoli, aby zapewnić pełen zestaw 
funkcji zabezpieczających, wgląd z poziomu jednego okna i zintegrowane zarządzanie całym środowiskiem przedsiębiorstwa: 
stacjami roboczymi (fizycznymi i wirtualnymi), serwerami i procesami w chmurze. GravityZone jest oparty na chmurze, 
ale wspiera także wdrożenia lokalne tam, gdzie wymagają tego przepisy lub względy biznesowe.

Kontakt
Więcej informacji o rozwiązaniach technologicznych Bitdefender oraz możliwość zamówienia wyceny uzyskasz na stronie 
https://bitdefender.pl/produkty-dla-biznesu
Bitdefender jest światowym liderem w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, dostarczając najwyższej klasy rozwiązania do zapobiegania, wykrywania i reagowania na zagrożenia. 
Wybrany przez miliony konsumentów, firm i instytucji państwowych, Bitdefender jest zaufanym ekspertem w branży* w zakresie eliminacji zagrożeń, ochrony prywatności i danych oraz wzmacniania 
cyberodporności. Dzięki dużym nakładom na badania i rozwój, Bitdefender Labs co minutę odkrywa 400 nowych zagrożeń i sprawdza 30 miliardów zapytań o zagrożenia dziennie. Będąc pionierem 
przełomowych innowacji w dziedzinie zabezpieczeń, bezpieczeństwa IoT, analityki behawioralnej i sztucznej inteligencji, dostarcza licencji technologicznych dla ponad 150 najbardziej 
rozpoznawalnych firm technologicznych na świecie. Założony w 2001 roku Bitdefender ma klientów w 170 krajach i biura na całym świecie. Więcej informacji na stronie https://www.bitdefender.com.

  
*Bitdefender zajął I miejsce w 54% wszystkich testów AV-Comparatives w latach 2018-2021 w testach dynamicznych, wydajności, ochrony antywirusowej i ochrony przed zaawansowanymi zagrożeniami.
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2021 Bitdefender. Wszystkie znaki handlowe, nazwy handlowe i produkty wymienione w niniejszym dokumencie są własnością ich właścicieli.

Rys. 3. Bitdefender GravityZone Ultra: połączenie funkcji zapobiegania i XDR z analityką ryzyka
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Oficjalny dystrybutor produktów Bitdefender w Polsce: 
Marken Systemy Antywirusowe
ul. Armii Krajowej 23/13, 81-366 Gdynia
tel: 58 667 49 49
www.marken.com.pl


