WZMOCNIJ SWOJĄ
POWIERZCHNIĘ
ATAKU
F-Secure Radar - zarządzanie lukami w zabezpieczeniach

PRZECIWNICY NIE POTRZEBUJĄ WIELU LUK W ZABEZPIECZENIACH
- WYSTARCZY JEDNA
Co

90

minut

odkrywana jest nowa luka w zabezpieczeniach

Oznacza to średnio

7

luk w zabezpieczeniach

na każdy element typowego środowiska IT

8000

znanych luk w zabezpieczeniach

odkrywanych każdego roku

50-300

luk

które można wykorzystać do ataku, w zależności od branży

103

Średnio

• Istnieje wiele sposobów na przełamanie korporacyjnych
środków defensywnych, ale aplikacje internetowe są
zdecydowanie najbardziej podatną na atak częścią sieci.
• Większość exploitów bazuje na lukach w zabezpieczeniach, o
których specjaliści ds. bezpieczeństwa wiedzą przynajmniej
od roku.
• Tylko ciągłe skanowanie i rygorystyczna kontrola pozwolą Ci
znaleźć luki w zabezpieczeniach, zanim zrobi to ktoś inny.
• Szybko zmieniające się, skomplikowane biznesowe
środowiska IT mają rozległą powierzchnię ataku.

dni

trwa eliminowanie znanej luki w zabezpieczeniach

Średnio po

LUKI W ZABEZPIECZENIACH WCIĄŻ POZOSTAJĄ
GŁÓWNĄ PRZYCZYNĄ WIĘKSZOŚCI NARUSZEŃ BEZPIECZEŃSTWA

15

dniach

Tu na scenę wkracza F-Secure Radar.

Nowe luki w zabezpieczeniach są wykorzystywane przez napastników
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ZARZĄDZAJ
KRYTYCZNYMI LUKAMI W ZABEZPIECZENIACH
F-Secure Radar to gotowa do użycia
platforma klasy korporacyjnej
przeznaczona do wykrywania
i eliminowania luk w zabezpieczeniach.
Platforma łączy funkcje odkrywania
i inwentaryzowania zasobów oraz
identyfikowania i łagodzenia zagrożeń
wewnętrznych i zewnętrznych.
Raportuj zagrożenia i zachowaj
zgodność z obecnymi i przyszłymi
regulacjami (takimi jak PCI i GDPR).
Radar zapewnia wgląd w ukryte zasoby
IT: sporządź mapę całej powierzchni
ataku i reaguj na krytyczne luki
w zabezpieczeniach związane
z zagrożeniami cyfrowymi.
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MAPUJ TOPOLOGIĘ SIECI
Odkryj zasięg swojej zewnętrznej,
globalnej obecności cyfrowej
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DKRYWAJ ZASOBY SIECIOWE
Stwórz mapę wszystkich zasobów w
warstwie aplikacji
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SKANUJ SYSTEMY I APLIKACJE
Chroń punkty końcowe. Skanuj zasoby
pod kątem luk w zabezpieczeniach.
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ZARZĄDZAJ LUKAMI
W ZABEZPIECZENIACH
Scentralizowane zarządzanie lukami
w zabezpieczeniach, alarmowanie
o zagrożeniach i narzędzia śledcze.
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OCENIAJ I WERYFIKUJ
Śledź wszystkie zmiany poprzez
zgodne z PCI skanowanie luk
w zabezpieczeniach.

RAPORTUJ STATUS
Twórz standardowe i niestandardowe
raporty o ryzyku i zgodności
z przepisami.

JAKA JEST TWOJA
POWIERZCHNIA ATAKU?

Najlepszą reakcją na ryzyko jest przewidywanie
i mapowanie zagrożeń cyfrowych.
Żadna technologia nie nadaje się do tego lepiej,
niż zarządzanie lukami w zabezpieczeniach.
Powierzchnia ataku organizacji przecina obejmuje całą infrastrukturę
sieciową, oprogramowanie oraz aplikacje sieciowe dostępne
wewnętrznie i w globalnym internecie. Wymaga zrozumienia
wszystkich punktów interakcji.
Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji muszą
oceniać luki w zabezpieczeniach z kilku różnych punktów widzenia,
aby uzyskać dokładny obraz ryzyka, zminimalizować zagrożenia i
zachować zgodność z przepisami.
W przeciwieństwie do innych rozwiązań dostępnych na rynku,
F-Secure Radar oferuje mapowanie topologii, czyli układu sieci
z węzłami oraz łączącymi je liniami. Innymi słowy, Radar pozwala
łatwo przeglądać wszystkie cele, aby szybko określić powierzchnię
ataku.

IDENTYFIKUJ I UJAWNIAJ
MOŻLIWE ZAGROŻENIA

Radar może generować raporty oceny zagrożeń w topologii sieciowej
Twojej organizacji, zapewniając zespołom ds. bezpieczeństwa
niezrównany wgląd w zagrożenia cyfrowe.
F-Secure Radar identyfikuje zasoby Twojej organizacji, które są
narażone na atak. Możesz zminimalizować powierzchnię ataku,
a przez to ograniczyć ryzyko.
Za pomocą F-Secure Radar zespół ds. bezpieczeństwa IT może
sporządzić mapę powierzchni ataku Twojej organizacji jako sumę:
• wszystkich znanych, nieznanych i potencjalnych zagrożeń
o znaczeniu krytycznym
• środków kontroli oprogramowania, sprzętu, oprogramowania
wbudowanego i sieci
• ukrytych zasobów IT, źle skonfigurowanych zasobów
wewnętrznych, witryn ze złośliwym oprogramowaniem,
hostów, do których odwołują się witryny
• entropii bezpieczeństwa u partnerów i kontrahentów
• phishingu i naruszeń integralności marki
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RADAR
– ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
ZWIĄZANYM Z LUKAMI W
ZABEZPIECZENIACH

PRAWDZIWA
POWIERZCHNIA ATAKU
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Zoptymalizowana produktywność i zarządzanie
bezpieczeństwem
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E-Commerce Development
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Skup się na biznesie i powierz ekspertom zarządzanie lukami w zabezpieczeniach.

Efektywne tworzenie mapy bezpieczeństwa poprzez precyzyjne
odkrywanie i mapowanie wszystkich zasobów, systemów i aplikacji
dostępnych w lokalnej sieci i poza jej granicami.
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ZOSTAW TO NAM
RADAR JAKO USŁUGA ZARZĄDZANA

i

Szybkie rozwiązywanie problemów w różnorodnych obszarach
poprzez efektywne procesy, takie jak monitorowanie systemów
pod kątem luk w zabezpieczeniach, zautomatyzowane skanowanie
oraz system zgłaszania problemów pozwalający weryfikować je
rozwiązywać według priorytetu.verification.

Raportowanie ryzyka
Tworzenie raportów z wiarygodnymi informacjami o zmianach
postawy bezpieczeństwa z biegiem czasu. Pokaż i uzasadnij,
jak bezpieczeństwo IT wpływa na ciągłość biznesową.

F-Secure oferuje ekonomiczne usługi dostosowane do Twoich potrzeb. My i nasi wybrani, zaufani partnerzy możemy pomóc w każdej sytuacji.

Jeśli cierpisz na niedobór zasobów, na przykład:

Jeśli cierpisz na niedobór informacji, na przykład:

• Nie masz czasu na ocenę wyników
• Nie masz czasu na delegowanie zadań związanych
z usuwaniem luk w zabezpieczeniach
• Nie masz czasu badać i weryfikować wprowadzonych
poprawek

•
•
•
•

Nie masz wystarczającej wiedzy o lukach w zabezpieczeniach
Masz trudności z optymalizowaniem konfiguracji skanowania
Czujesz się przytłoczony zgromadzonymi danymi
Nie wiesz, jak raportować zagrożenia zarządowi

Ograniczone koszty
Zarządzanie lukami w zabezpieczeniach może znacznie obniżyć
koszty ochrony. Taniej jest zająć się bezpieczeństwem, zanim
dojdzie do poważnych problemów, niż podczas kryzysu albo
przywracania systemu po incydencie. Ponadto zasoby chmurowe
rozwiązania Radar pomagają organizacjom obniżyć wydatki.
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INFORMACJE O F-SECURE
F-Secure to europejska firma specjalizująca się w bezpieczeństwie cyfrowym
z wieloletnim doświadczeniem w ochronie firm i konsumentów przed
wszystkim rodzajami zagrożeń, od oportunistycznych infekcji nastawionych
na wymuszenie okupu do zaawansowanych cyberataków. Kompleksowy
zbiór usług i nagradzanych produktów F-Secure wykorzystuje opatentowane
innowacje oraz zaawansowaną analitykę zagrożeń, aby chronić dziesiątki tysięcy
firm i miliony użytkowników indywidualnych.
Eksperci F-Secure uczestniczyli w większej liczbie dochodzeń w sprawie
przestępstw cyfrowych, niż pracownicy jakiekolwiek innej firmy, a produkty
F-Secure są sprzedawane na całym świecie przez ponad 200 operatorów
i tysiące dystrybutorów.

f-secure.com/radar
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