DATOVÝ LIST

Cb DEFENSE
Vyměňte svůj antivirový program (AV) za nejvýkonnější antivirus
nové generace (NGAV)
53 % dnešních průniků není způsobeno malwarem. To znamená, že útočníci
obcházejí tradiční antivirové programy, které využívají strojové učení a určeny
pouze k zastavení útoků na bázi malwaru. Nejnebezpečnějšími útoky jsou tedy ty,
které k naplnění svých zlovolných záměrů využívají nativní software a aplikace.
Je třeba zaujmout nový přístup.
Účelem antivirového programu nové generace (NGAV) je chránit před všemi typy
útoků. Proto musí splňovat tři základní vlastnosti:
1. NGAV musí používat model prevence, který zastaví útoky bez ohledu na to,
zda využívají malware nebo ne. Tím výrazně omezuje prostor pro útoky.
2. NGAV musí obsahovat funkce pro detekci a reakci, které izolují útoky
a zlovolné činnosti a napravují jejich důsledky.
3. NGAV musí používat jediné rozhraní fungující prostřednictvím jediné konzole,
snadno dostupné z cloudu, aniž by to rušilo koncového uživatele.
Cb Defense je nejvýkonnější platformou NGAV. Díky své převratné streamované
ochraně, špičkovým detekčním a reakčním funkcím a jednoduchému jednotnému
rozhraní je Cb Defense jediným způsobem, jak zastavit všechny druhy útoků
a zajistit bezpečnost koncových bodů.

Rychlý přehled o všech fázích útoku
umožní včas přiřadit prioritu reakci
a nápravě.

Přehledné a jednoduché
grafy ukazují zjištěné
a zastavené hrozby.

HLAVNÍ FUNKCE
• Zastaví útoky bez ohledu na to,
zda používají malware, nebo ne
• Automatická ochrana i v době,
kdy jste oﬄine
• Přizpůsobování zásad prevence
pro jednotlivé skupiny prostředků
• Graﬁcké znázornění postupu útoku
v reálném čase
• Izolace a léčba hostitelů odkudkoli
• Go Live: přímá a bezpečná reakce
na každém počítači
• Využití procesoru méně než 1 %

VÝHODY
• Zastaví ransomware, útoky nepoužívající
malware a jiné moderní útoky
• Brání útokům, které obcházejí
tradiční antiviry a antiviry se strojovým
učením
• Okamžitě se dozvíte, jak útoky vznikají
a jaké jsou jejich cíle
• Nulový dopad na produktivitu
koncových uživatelů
• Certiﬁkováno jako náhrada antivirového
programu v souladu s PCI a HIPAA

Snadno odhalíte
nové trendy vznikající
ve vaší společnosti.

PODPOROVANÉ PLATFORMY
Cb Defense nejen blokuje všechny
typy útoků, ale plně zviditelňuje
zdroj a povahu každého útoku.

Díky funkci „Go Live“ můžete hrozbu
okamžitě izolovat a vyléčit napadené
počítače přímo z konzole Cb Defense.

Windows Windows 7/8/10
Mac

OS X 10.6.8+

Server

Windows 2008
Windows 2012

„Ze všech řešení,
která jsme zvažovali,
má Cb Defense nejrozsáhlejší
funkčnost a nejjednodušší správu.
Cb Defense nezpomaluje
počítače našich vývojářů a pro
takovou vývojářskou ﬁrmu,
jako je ta naše,
Útoky mohou být složité, díky Cb Defense však způsob
jejich činnosti a nutné obranné kroky pochopíte jednoduše.
Cb Defense je antivirový program nové generace s jednotným rozhraním
pracujícím z cloudu, určený k automatickému odhalování útoků využívajících
i nevyužívajících malware a k ochraně před nimi.

STREAMOVANÁ PREVENCE
Cb Defense překonává antivirové programy se strojovým učením. Pomocí streamované
prevence průběžně analyzuje celou sekvenci útoku, takže všechny útočníky zastaví
ještě předtím, než zahájí hlavní škodlivou činnost a napadnou váš systém.

ŠPIČKOVÁ DETEKCE A REAKCE

je naprosto nezbytný.“
— Paul Moreno,
hlavní bezpečnostní technik, Pinterest

VYŽÁDEJTE SI DEMO:
Kontaktujte nás
a domluvte si ukázku.
assistant@freedivision.com

Cb Defense využívá rozsáhlých zkušeností v oboru. Zachycuje veškeré události
na koncových bodech, a tak v reálném čase odhaluje a zobrazuje aktivitu hrozeb.
Díky tomu můžete okamžitě reagovat a působení hrozeb napravovat.

JEDNODUCHÉ JEDNOTNÉ ROZHRANÍ
Cb Defense spojuje prevenci, detekci a reakci, a poskytuje tak úplnou ochranu
prostřednictvím jediného rozhraní ve formě jednoduché cloudové konzole
s nulovým dopadem na koncové uživatele.

O CARBON BLACK
Carbon Black je předním dodavatelem bezpečnostní platformy nové generace pro koncové body. Organizace díky
ní mohou zastavit většinu útoků, odhalit veškeré hrozby, odstranit mezery v zabezpečení a rozvíjet svoji obranu.
Platforma Cb Endpoint Security pomáhá organizacím všech velikostí nahradit starou antivirovou technologii, izolovat
systémy a vybavit týmy pro řešení bezpečnostních incidentů moderními nástroji, díky nimž budou moci aktivně bránit
hrozbám. V současnosti má Carbon Black více než 650 zaměstnanců a asi 2000 zákazníků po celém světě včetně
25 společností z žebříčku Fortune 100. Systém Carbon Black získal v hlasování bezpečnostních odborníků
SANS Institute‘s Best of 2015 Awards cenu za nejlepší ochranu koncových bodů.
2017 © Carbon Black je registrovaná obchodní známka společnosti Carbon Black, Inc. Všechny ostatní názvy s
polečností a produktů mohou být ochrannými známkami svých vlastníků.
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