Vyporádejte se
s provozními
problémy a
bezpecnostními
hrozbami ve
vaší síti

Flowmon
ADS
Kybernetické útoky. Sítové anomálie.
Chybné konfigurace. Zneužívání dat.
Kdykoliv se objeví nový bezpecnostní
nebo provozní problém, Flowmon ADS
(Anomaly Detection System) dává IT
profesionálum jistotu plné kontroly
nad svereným prostredím. Pokrocilá
technologie analýzy chování v síti jim
umožnuje rychle rozhodovat
a incidenty efektivne rešit.

Flowmon ADS
Technologie pro ochranu
vašich hodnot
Flowmon ADS pomáhá spravovat a chránit sítové prostredí. Jeho srdce leží v pokrocilé inteligenci pro analýzu chování v síti (Network Behavior Analysis), díky
které mají IT experti v rukou vždy presné informace
o tom, co se v jejich IT prostredí deje. Mohou tak odhalovat anomálie, kybernetické hrozby a nežádoucí aktivity. Detekce útoku obcházejících tradicní mechanismy
firewallu a antivirových nástroju umožnuje pozvednout
celkovou bezpecnost organizace.
Klícovou výhodou Flowmon ADS je kombinace ruzných, vzájemne komplementárních technologií. Porozumení celkovému chování zarízení, vstupy z threat
intelligence, viditelnost do lokální síte a další vlastnosti usnadnují rešení incidentu, zacelování slabých míst
a reakci na vzrustající pocet hrozeb, pro které neexistuje signatura.
Instalace Flowmon ADS je jednoduchá a neintrusivní.
Nijak neovlivnuje chod nebo výkon síte. K jeho nasazení potrebujete jen vlastní sítovou infrastrukturu, ze
které rešení sbírá data. Flowmon ADS tak maximalizuje
hodnotu vašich investic.

Pokrocilá detekce
Jádro Flowmon ADS tvorí
bezpecnostní inteligence
detekující pokrocilé hrozby,
botnety, doposud neznámý
malware, porušení bezpecnostních politik a provozní
problémy. Automaticky.

Rychlá reakce
Když selžou preventivní
bezpecnostní mechanismy,
ADS pomáhá reagovat a rychle
tak obnovit cinnost organizace.
Díky ADS mohou IT týmy
spolupracovat na okamžitém
rešení incidentu.

Strategický prístup
Moderní hrozby jsou navrženy
tak, aby obcházely firewally
a antivirové nástroje. ADS
odhaluje hrozby skrývající se
v útrobách vaší síte a poskytuje
data nezbytná pro SIEM
systémy.

Vyzkoušejte Flowmon ADS
Reagujte na moderní kybernetické hrozby. Stáhnete
si TRIAL verzi Flowmon ADS na www.flowmon.com
a zjistete, jak muže pomoci práve vaší organizaci.

Snadné použití
Rychlou návratnost investice
podporuje jednoduchá
instalace a intuitivní uživatelské
rozhraní. Behem nekolika hodin
máte funkcní ochranu vaší síte.

„ADS významne zkracuje cas pro vyhodnocení
potenciálních rizik. Vím, že máme vše pod kontrolou a mužeme se soustredit na duležité úkoly.“
Robert Grabowski
Security Expert of ICT Systems
Orange

www.flowmon.com

