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GravityZone Patch Management
Zarządzanie aktualizacjami
oprogramowania firm trzecich

Bezpieczeństwo i automatyczna
aktualizacja systemów
Niezałatane luki w popularnych aplikacjach stanowią poważne zagrożenie
dla bezpieczeństwa IT. Zarządzanie i wdrażanie aktualizacji
oprogramowania bywa żmudne i czasochłonne. Moduł GravityZone Patch
Management umożliwia automatyzację aktualizacji systemów i aplikacji
dzięki granularnym ustawieniom oraz bogatym opcjom raportowania.
Obejmuje wszystkie instalacje oparte na Windows: stacje robocze,
serwery fizyczne i wirtualne.
Zarządzanie aktualizacjami GravityZone przewyższa inne rozwiązania
dzięki ultraszybkiemu sprawdzaniu dostępności aktualizacji, obsłudze
największej bazy aplikacji firm trzecich, granularnym opcjom
i niezawodności. Rozwiązanie łączące ochronę oraz obsługę
aktualizacji pozwala zredukować koszty, usprawnić zarządzanie
i raportowanie. W pełni zintegrowany z platformą GravityZone moduł
Patch Management pomaga w bieżącym aktualizowaniu systemów
i aplikacji. Zapewnia pełen wgląd w status aktualizacji wszystkich
instalacji opartych na Windows.
Moduł GravityZone Patch Management aktualizacjami zawiera kilka
funkcji, takich jak sprawdzanie dostępności aktualizacji na żądanie lub
zgodnie z harmonogramem, automatyczne lub ręczne wdrażanie oraz
raporty o brakujących aktualizacjach. Pozwala to firmom wzmocnić
bezpieczeństwo, zadbać o zgodność z przepisami i usprawnić
procesy.

W skrócie
Moduł GravityZone Patch Management
obsługuje automatyczne i ręczne aktualizacje.
Uelastycznia i usprawnia zarządzanie procesem.
Umożliwia generowanie listy aktualizacji oraz
tworzenie harmonogramu sprawdzania
dostępności aktualizacji.
Administrator może określić, które aplikacje
mają być aktualizowane automatycznie,
zróżnicować harmonogram według rodzaju
poprawek oraz odłożyć ponowne uruchamianie
w razie jego konieczności.

Kluczowe zalety
• Zminimalizuj ryzyko dzięki redukcji czasu
usuwania krytycznych luk bezpieczeństwa.
• Zwiększ higienę cyfrową i wydajność pracy
zespołu IT, zautomatyzuj wyszukiwanie,
wdrażanie i raportowanie aktualizacji.
• Uprość raportowanie zgodności i poprawek
na potrzeby zarządzania ryzykiem.
• Zmniejsz koszty, konsolidując zarządzanie
aktualizacjami i ochronę punktów końcowych
w ramach jednej platformy od jednego
dostawcy.
• Zwiększ produktywność klientów dzięki
bieżącej aktualizacji aplikacji, redukcji
problemów i opóźnień.

Kluczowe zalety
Najszybsze skanowanie i wdrażanie aktualizacji:
Zarządzanie aktualizacjami GravityZone w parę chwil sprawdza systemy
pod kątem brakujących aktualizacji oraz udostępnia opcje szybkiej
automatycznej lub ręcznej instalacji.

Obsługa największej liczby aplikacji firm trzecich,
systemów Windows i Linux:
Łatwo wdrożysz aktualizacje zarówno systemów Windows i Linux,
jak również wielu aplikacji, z których korzystają Twoi klienci. Z jednego
miejsca zaktualizujesz fizyczne i wirtualne stacje robocze oraz serwery.

Usprawnienie procesów dzięki elastyczności,
automatyzacji i kontroli:
Wygenerujesz listę aktualizacji, zaplanujesz sprawdzanie ich dostępności,
wybierzesz aplikacje do automatycznej aktualizacji. Możesz zróżnicować
harmonogram na aktualizacje bezpieczeństwa i inne oraz odroczyć restart.

„Zarządzanie aktualizacjami
Bitdefender jest fantastyczne.
Gdy pojawia się poprawka 0-day,
Bitdefender szybko instaluje ją w całej
organizacji. Nasz poziom zgodności
w zakresie poprawek wzrósł z 75 do
prawie 99%. Wcześniej zdarzało się,
że stacje robocze w zdalnych
lokalizacjach nie były aktualizowane
przez lata.”
Archidiecezja Kościoła katolickiego, USA,
dyrektor IT
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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
Centrala
Siedziba przedsiębiorstwa – Santa Clara, California, USA
Centrala technologiczna – Bukareszt, Rumunia
Przedstawiciel marki Bitdefender w Polsce

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