
Arkusz danych

Ochrona i pełna widoczność 
zagrożeń dzięki automatycznej 
detekcji i reagowaniu

GravityZone Business Security 
Premium

W skrócie

Kluczowe zalety
• Niezrównana ochrona przed atakami. 

Regularnie w czołówce niezależnych testów.

• Redukcja powierzchni ataku dzięki 
zintegrowanej analityce ryzyka. Punkty 
końcowe są na bieżąco skanowane pod kątem 
błędnych konfiguracji, luk i ryzykownych 
zachowań ludzi.

• Lepszy wgląd, kontrola i wizualizacja ataków, 
zapeniwjąca szerszy kontekst zagrożenia. 
Skupienie na konkretnych zagrożeniach 
i wprowadzenie działań naprawczych.

• Jednoagentowe rozwiązanie z centralną 
konsolą i pełnym zestawem funkcji: firewall, 
kontrola aplikacji, kontrola zawartości, 
dodatki do GravityZone (zarządzanie 
aktualizacjami, pełne szyfrowanie dysku, 
bezpieczeństwo e-mail).

• Niezrównane zapobieganie atakom. Skuteczniejsza identyfikacja 
i blokowanie ataków w całym cyklu życia zagrożeń dzięki technologiom 
i modelom uczenia maszynowego.

Forensyka i wizualizacja ataków. Zyskujesz wgląd w krajobraz zagrożeń 
oraz wizualizacja łańcucha ataku ułatwiają analizę dochodzeniową 
i powstrzymanie ataków wymierzonych w Twoją organizację.

Cyberodporność wsparta analityką. Łatwa do zrozumienia lista priorytetów 
wspomaga bieżącą ocenę, priorytetyzację i rozwiązywanie problemów 
w zakresie konfiguracji, ustawień oraz podatności użytkowników.

•

•

Zyskasz wgląd w ogólną ocenę ryzyka firmy. Dowiesz się, jak wpływają 
na nią poszczególne błędne konfiguracje i podatności aplikacji.

Dokonasz oceny błędnych konfiguracji i luk aplikacji uporządkowanych 
wg stopnia pilności w całokształcie infrastruktury organizacji.

•

•

Analityka ryzyka punktów końcowych 
i ryzyka ludzkiego

GravityZone Business Security Premium 
chroni organizacje przed pełnym spektrum 
zaawansowanych cyberzagrożeń. Ponad 30 
technologii bezpieczeństwa opartych na 
uczeniu maszynowym zapewnia 
wielowarstwową ochronę, która 
zdecydowanie przewyższa tradycyjne 
zabezpieczenia punktów końcowych, co 
potwierdzają niezależne testy. 
Jednoagentowa platforma z centralną 
konsolą zarządzającą fizycznymi, 
wirtualnymi, mobilnymi i chmurowymi 
punktami końcowymi oraz pocztą e-mail, 
minimalizuje koszty zarządzania, 
umożliwiając jednocześnie stały wgląd 
i kontrolę.

Środowisko zagrożeń biznesowych ewoluuje do tego stopnia, 
że wszystkie organizacje bez względu na wielkość i branżę zmagają się 
z tymi samymi zagrożeniami. Wzrasta zagrożenie ze strony 
ransomware, zaawansowane ataki APT mają wymiar szerszy niż 
szpiegostwo na zlecenie państw, a do większości włamań przyczynia 
się czynnik ludzki (phishing, socjotechnika).

Dzięki technologii ponad 30 warstw ochrony opartej na uczeniu 
maszynowym GravityZone Business Security Premium chroni 
organizacje przed złożonymi cyberatakami, jak np. zaawansowane 
trwałe zagrożenia (APT) i ransomware. Centralna konsola ułatwia 
zarządzanie fizycznymi, wirtualnymi, mobilnymi i chmurowymi 
punktami końcowymi oraz pocztą e-mail.

GravityZone Business Security Premium uwzględnia czynnik ludzki 
w ekosystemie bezpieczeństwa, zapewnia wgląd i kontrolę, których 
potrzebujesz przy niskim koszcie.

GravityZone Business Security Premium dostarcza organizacjom 
narzędzia potrzebne do poprawy bezpieczeństwa bez konieczności 
rozbudowy zespołu IT:

Aktywne przeciwdziałanie możliwości ataku na organizację dzięki bieżącej 
ocenie, priorytetyzacji i eliminacji ryzyka wynikającego z błędnych 
konfiguracji oraz luk aplikacji w punktach końcowych.

„Bitdefender stosuje forensykę 
i analitykę ataku, dzięki czemu od razu 
ostrzega nas o problemach do analizy 
oraz korzysta z automatyzacji w celu 
ich rozwiązywania. Odkąd 
zainstalowaliśmy Bitdefender nie 
mieliśmy żadnej infekcji ani incydentu.”

Thomas Reichssöllner, 
dyrektor działu IT, Tauernklinikum
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GravityZone Business Security Premium. Pulpit zarządzania ryzykiem

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2022 Bitdefender.

Więcej informacji na stronie https://www.bitdefender.pl.

Wszystkie znaki handlowe, nazwy handlowe i produkty wymienione w niniejszym dokumencie są własnością ich właścicieli.  

Uzyskasz obraz stanu ryzyka serwerów i punktów końcowych ze wskazaniem najbardziej narażonych użytkowników i urządzeń.

Zobaczysz szczegóły błędnych konfiguracji, podatnych aplikacji, urządzeń, użytkowników i ich ryzykownych zachowań. 
Skorygujesz konfiguracje i wyeliminujesz luki.

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 jednym 

z najbardziej zaufanych ekspertów 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 

40 miliardów zapytań o zagrożenia dziennie. Będąc pionierem przełomowych innowacji w dziedzinie zabezpieczeń, bezpieczeństwa 

IoT, analityki behawioralnej i sztucznej inteligencji, dostarcza licencji technologicznych ponad 150 najbardziej rozpoznawalnym 

firmom technologicznym na świecie. Założony w 2001 roku Bitdefender ma klientów w ponad 170 krajach i biura na całym świecie.

www.bitdefender.pl

Marken Systemy Antywirusowe
Tel: 58 667 49 49

Centrala

Siedziba przedsiębiorstwa – Santa Clara, California, USA
Centrala technologiczna – Bukareszt, Rumunia

Przedstawiciel marki Bitdefender w Polsce

E-mail: kontakt@marken.com.pl
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