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moderní technologie
 

Nové bezpečnostní řešení TrustPort Threat Intelligence přesouvá sledování a detekci moderních útoků na úroveň síťového prostředí 
(vstupní bod do internetu, interní router, atd.). Jedná se o bezpečnostní SW řešení pro monitorování, analýzu a reportování nežádoucích 
událostí v síťovém provozu, které je založeno na nejmodernějších IT technologiích. 

Cílem analýzy síťového provozu je nejen rozpoznání známých útoků a malware, ale především detekce nejnovějších síťových červů, 
trojanů, botnetů, zero-day útoků, vnitřních útočníků, neautorizovaných přístupů a dalších nechtěných událostí. Poskytuje detailní 
informace o bezpečnostních aspektech síťového provozu společnosti v reálném čase. Nabízí přehled nad celou sítí, kde ukazuje, jak 
a kým jsou jednotlivé aktivní prvky používány, jak jsou propojeny a pomocí kterých portů a protokolů komunikují. Umožňuje také 
statistická vyhodnocení síťové komunikace a vizualizaci jednotlivých toků.

vyřešTe bezpečnost  
Své Firemní sítě 

JeDNOU proVŽdy!

poKročilý monitoring
 

Kybernetická kriminalita se zaměřuje především na nejslabší místa všech uživatelů internetu. Pro firmy různých velikostí je přitom 
v dnešní době stále obtížnější zajistit dostatečný monitoring a ochranu informačních systémů, která by zamezila zneužití možných 
nedostatků a úniku citlivých informací. Příklady a zkušenosti z minulých dob ukazují, že odolat moderním kybernetickým útokům je 
obtížné také pro velké nadnárodní korporace. Běžné bezpečnostní technologie obvykle rychle zastarávají a nedokáží čelit novým 
hrozbám. Jejich údržba je náročná na zdroje, stejně tak jako jejich vlastní provoz. Pro skutečně úspěšnou eliminaci moderních a stále 
sofistikovanějších virtuálních hrozeb je tedy nezbytné využívat moderní detekční metody a nástroje.

KompleXní řešení
 

TrustPort Threat Intelligence vyhodnocuje síťové chování uživatelů, služeb i celých podsítí. vytváří automatické dlouhodobé 
modely chování – komunikace stanic a serverů – na základě kterých sofistikovaným procesem detekuje anomálie. Z nich následně 
pomocí pokročilých metod analýzy toků s využitím umělé inteligence rozpoznává skutečné hackerské útoky či přítomnost malware. 
Reportované incidenty lze korelovat s výstupy dalších integrovaných bezpečnostních technologií. Jde o IDS (Intrusion Detection 
System) a centrální správy antivirových programů. Administrátor sítě má k dispozici velmi dobře uspořádáné webové rozhraní pro 
monitoring sítě s rychlým přehledem incidentů, umožňující mimo jiné risk assessment stanic a eliminaci false positive detekcí.

Výhody

 Bezpečnostní monitoring a vizualizace sítě

 Ochrana před moderními útoky
 APT  (Advanced Persistant Threats)
 RAT  (Remote Access Trojan)
 Zero-Day hrozby 

 All-In-One řešení

 Snížení nákladů na správu sítě 

 Moderní technologie a metody umělé inteligence 

 Jednoduché nasazení
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rozšířený protokol pro zaznamenávání toků
TrustPort Threat Intelligence využívá pro analýzu síťového provozu vlastní rozšířený protokol ASNM (Advanced Security Network 
Metrics), který umožňuje výrazně vyšší a především efektivnější detekci než standardní flow protokoly (např. NetFlow), které však také 
dokáže zpracovat. 

nejmodernější prvky pokročilé umělé inteligence
Samotný detekční stroj pro analýzu chování se skládá z několika modulů založených na moderních metodách umělé inteligence. 
Nástroj využívá desítky v poslední době publikovaných i nově vyvinutých detekčních algoritmů, které jsou doplněny o metody zpětného 
učení z reportovaných chyb (false positive detekce).

Komplexní databázové zpracování
Systém je založen na plnohodnotném relačním zpracování všech dat, které umožnuje uživatelům jednoduché a plnohodnotné filtrování 
potřebných parametrů. 

Vysokorychlostní nasazení
TrustPort Threat Intelligence může být bez ztráty citlivosti detekce nasazován i do sítí, ve kterých je průměrný provoz větší jak 10 Gbps.

distribuovaný model nasazení
TrustPort Threat Intelligence je možné nasadit také v organizacích s více pobočkami. vedle zařízení All-In-One jsou k dispozici také 
samotné sondy, které data posílají centrálnímu analyzátoru. Samozřejmostí je instalace ve virtuálním prostředí.

snadné filtrování
vysoká úroveň možnosti filtrování umožnuje uživatelsky jednoduchý a především rychlý přístup k požadovaným informacím.

Vysoká granularita uživatelských oprávnění
Správa systému umožnuje přidělit jednomu uživateli libovolné pravomoci, např. přístup pouze k jedné IP adrese, či jednomu pohledu 
v manažerském Dashboardu. 

Kritická infrastruktura
řešení TrustPort Threat Intelligence bylo vyvinuto pro všechna odvětví, kde je důležité chránit svou síť a data.

další přednosti
Pokročilý reporting, nejmodernější technologie, vysoce zabezpečená konfigurace.
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