
GravityZone verslo sprendimų linija

GRAVITYZONE BUSINESS SECURITY
Skirta įmonėms, siekiančioms visapusiškai apsaugoti savo naudojamą kompiuterinę įrangą. "Bitdefender"
antivirusinė technologija naudoja plataus spektro metodus, efektyviai užtikrinančius kompiuterių ir serverių
saugumą: tiek tradicinius virusų aprašus, mašininį mokymąsi, tiek ir nuolatinę stebėjimo technologiją,
įgalinančią kontroliuoti procesus net ir po jų paleidimo. Be to, sprendimas papildytas nauju funkcionalumu,
leidžiančiu įvertinti įrenginių saugumo rizikas (angl. Risk Management Analytics) ir vartotojų rizikingą
elgseną (angl. Human Risk Analytics)

GRAVITYZONE BUSINESS SECURITY PREMIUM
Tai saugumo paketas, pritaikytas organizacijoms, kurioms keliami itin aukšti duomenų apsaugos
reikalavimai. Šis paketas naudoja reguliuojamo jautrumo mašininio mokymosi modulį, leidžiantį dar geriau
apsaugoti įrenginius nuo nulinės dienos (angl. zero-day) ir tikslinių atakų, ir kuris suteikia galimybę, esant
poreikiui, aktyvuoti maksimaliai jautrų apsaugos lygį. Be to, į šį paketą yra įtrauktas ir izoliuotos aplinkos
modulis (angl. sandbox), kurio dėka galima itin saugiai tikrinti įtartinus failus, bei yra galimybė kontroliuoti
programų paleidimo procesus (angl. whitelisting). Taip pat įgalinti nauji funkcionalumai: kibernetinių atakų
ekspertizė (angl. Attack Forensics), šifruojančių virusų grėsmių sušvelninimas (angl. Ransomware
Mitigation) bei rizikos valdymas ir analizė (angl. Risk Management and Analytics).

GRAVITYZONE BUSINESS SECURITY ENTERPRISE
Apsaugos sprendimas, papildytas incidentų valdymo „EDR“ (angl. Endpoint Detection and Response)
funkcija, kuri, pasitelkdama mašininio mokymosi algoritmus, grafiškai pateikia informaciją realiu laiku apie
įtartinus procesus ir jau įvykusius incidentus. EDR įrankis aiškiai parodo, per kurį įrenginį buvo bandoma
apkrėsti sistemą ar įsilaužti į tinklą bei kokiais failais ir (arba) įrenginiais tam tikslui buvo naudotasi
(manipuliuota). Remiantis šia informacija galima operatyviai identifikuoti vykstančius ar jau įvykusius
kenkėjiškus incidentus ir užkirsti kelią tolimesniam jų plitimui. GravityZone Business Security Enterprise –
skirta įmonėms, kurioms reikalingas dar aukštesnio saugumo lygis ir matomumas.

PAPILDOMI MODULIAI

„PATCH MANAGEMENT“
įrankis, skirtas programinės
įrangos pažeidžiamumams
aptikti ir jų sukeltiems
programiniams defektams
pataisyti. 
Modulis apjungia labiausiai
paplitusius „Microsoft” ir
dar 93 programinės įrangos
tiekėjus (pavyzdžiui,
„Adobe”, „Google” ir kitus
gamintojus).

„GRAVITYZONE EMAIL SECURITY“
itin efektyvus modulis (sulaikymas
daugiau kaip 99 % nepageidaujamo
brukalo (angl. spam) ir 100 %
antivirusinė apsauga), skirtas
trečiųjų šalių tiekiamo elektroninio
pašto apsaugai. 
Tai visapusis elektroninio pašto
apsaugos sprendimas, veikiantis
daugiau nei 10 tūkstančių algoritmų
pagrindu ir apsaugantis nuo
elektroniniu paštu sklindančių
grėsmių, tokių kaip virusai ar
nepageidaujami el. laiškai, įvairaus
pobūdžio sukčiavimo (angl.
phishing) atakų, nuorodų į
kenkėjiškus internetinius puslapius,
taip pat asmenis
kompromituojančių ar įmonės
vadovų vardu siunčiamų kenkėjiškų
laiškų.

„BITDEFENDER FULL DISK
ENCRYPTION“  
papildomas disko šifravimo
modulis, kuris leidžia
optimaliai valdyti „BitLocker“
(Windows OS) ir „FileVault“
(Mac OS) variklius, taip pat
efektyviai taikyti centralizuotą
duomenų apsaugos politiką,
atstatyti slaptažodžius ir
generuoti bendrojo duomenų
apsaugos reglamento (DBAR)
reikalavimus atitinkančias
ataskaitas.

"eXtended Detection &
Response" (XDR) - tai visų
tinkle esančių įrenginių
saugumo incidentų tarpusavio
ryšio nustatymo ir stebėsenos
modulis. Su šiuo įrankiu
kibernetinio saugumo
specialistas įgalinamas aptikti
pažangias atakas keliose
hibridinėse infrastruktūrose
(darbo stotyse, serveriuose ar
konteineriuose su įvairiomis
OS). XDR yra Bitdefender
visapusiškos ir integruotos
GravityZone platformos dalis,
todėl XDR apjungia įrenginių
saugumo tyrimų duomenis iš
viso įmonės tinklo, ir tokiu
būdu padeda Jūsų kibernetinio
saugumo komandai aptikti
pažangias grėsmes ir į jas
reaguoti labai akstyvoje
stadijoje.
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GravityZone verslo sprendimų linija 
 

Jūsų infrastruktūroje (on premise)
 Debesyse (cloud) 

GravityZone centrinė valdymo konsolė gali būti diegiama: 

Antivirusinė apsauga ir ugniasienė 
 

Apsaugos nuo išpirkos reikalaujančių virusų
modulis (angl. Ransomware Mitigation)

Išorinių prievadų valdymas (USB ir kt.) 

Prieigos prie interneto svetainių valdymo 

Blokuojančioji programų paleidimo kontrolė
(angl. Blacklisting) 

Apsaugos nuo tinklu plintančių atakų modulis 

Integracija su "Active Dirctory" 

Rizikos analizė (angl. Risk Analytics) 

Šifruojančių virusų grėsmių valdymas 

Išmanusis centrinis skanavimas 

Apsauga nuo vykdomojo užkrato
(angl. fileless) atakų 

Mobiliųjų įrenginių apsauga 

MS Exchange serverio apsauga 

Integracija su SIEM 

Kenkėjiškų programų aktyvavimas izoliuotoje 
aplinkoje ir išsami analizė (angl. sandbox) 

Valdomas mašininis mokymasis 
(angl. Hyper Detect) 

Programų paleidimo kontrolė (angl. Whitlisting) 

Tikslus įsibrovimo nustatymas (IOC) 

Išsami saugumo apžvalga (EDR) ir anomalijų 
identifikavimas, įrenginių izoliavimas bei 
nuotolinis valdymas 

Valdymas iš debesies Valdymas iš debesies
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BITDEFENDER ENDPOINT
DETECTION AND RESPONSE

(EDR)
 

Įrenginiuose pasireiškiančių
grėsmių aptikimo ir reagavimo į

jas modulis. Tai išsami
saugumo apžvalga ir anomalijų

identifikavimas, įrenginių
izoliavimas bei nuotolinis jų

valdymas. Kad ir kokio dydžio
Jūsų verslas, jame

neišvengiamai tenka susidurti
su jautrios informacijos

saugojimu, todėl tampa itin
svarbu užtikrinti asmens

duomenų saugumą. Taigi EDR
nebėra prabanga – dabar tai

būtinybė. 
 
 

BITDEFENDER GRAVITYZONE
SANDBOX ANALYZER

 
Kenkėjiškų programų

aktyvavimas izoliuotoje
aplinkoje ir išsami analizė

suteikia galimybę pasitelkti
pažangų ir efektyvų metodą

atremti vis labiau
populiarėjančias visiškai naujo
tipo nulinės dienos (angl. zero-

day) ir tikslines atakas. 
 

BITDEFENDER GRAVITYZONE
ENTERPRISE SECURITY

FOR VIRTUALIZED
ENVIRONMENTS 

 
Specializuotas sprendimas

įmonėms, turinčioms savo IT
ūkyje plačiai išvystytą

virtualizacijos infrastruktūrą
(naudojantiems bent 20

virtualių mašinų). Šis
sprendimas suteikia galimybę

turėti dedikuotą saugumo
serverį centrinio skenavimo

funkcijai atlikti ir tokiu būdu net
iki 75 procentų sumažinti
resursų, skirtų saugumo

procesams užtikrinti,
naudojimą virtualizacijoje. 

 
 
 

BITDEFENDER MANAGED
DETECTION AND RESPONSE 

 (MDR) FOR MSPs
 

Naudojant pažangią EDR
technologiją, nepertraukiamai

ir tiesiogiai Bitdefender
teikiama saugumo centro

paslauga, suteikianti galimybę
valdomų paslaugų teikėjui

(MSP) savo aptarnaujamiems
klientams pasiūlyti dar

platesnio spektro ir
aukštesnio lygmens saugumą

užtikrinančias IT priežiūros
paslaugas. 

 
 

MDR
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Organizacijos apžvalga 
 

„Bitdefender“ – tarptautinė kompanija, galinti pasiūlyti aukščiausio lygio
kibernetinio saugumo sprendimus verslui ir namų vartotojams nuo 2001 m.,
su rinkodaros ir pardavimų būstine Šiaurės Amerikoje – Silicio slėnyje bei
biurais visame pasaulyje. Tai privati įmonė, kurios centriniame padalinyje
dirba daugiau nei 1800 darbuotojų, iš kurių pusė – inžinieriai ar tyrėjai. 

„Bitdefender“ yra informacinių technologijų įmonė, kurianti pažangiausius
sprendimus, skirtus užtikrinti aukščiausios kokybės kibernetinį saugumą. 

„Bitdefender GravityZone“ verslo sprendimų linija leidžia centralizuotai
valdyti ir užtikrintai apsaugoti visų tipų IT infrastruktūrą. 

„Bitdefender“ – tai pažangūs prevencijos, grėsmių aptikimo ir reagavimo
sprendimai, naudojami daugiau kaip 170 šalių. Gamintojas savo 150 OEM
partnerių sąraše turi tokias kompanijas kaip: Kerio Technologies, GFI
Software, LogMeIn, N-able, Netgear, Titan HQ, WatchGuard,
AdaptiveMobile Security, Konica Minolta, Juniper Networks, FireEye,
Endian ir daugelį kitų. 

„Bitdefender“ yra laimėjęs daugybę apdovanojimų iš tokių nepriklausomų
antivirusinės programinės įrangos testavimo organizacijų kaip „AV Test“
ar „AV Comparatives“. 

K O N T A K T A I

Benas Pabilionis
Verslo plėtros vadovas 

 
+370 684 59988

benas@altacom.eu 
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