CYBER EXPERTS

Zapobiegaj zagrożeniom
punktów końcowych
Wypełniaj luki bezpieczeństwa
techniką obrony
ruchomego celu

Ponieważ cyberataki stają się coraz bardziej wyrafinowane a opóźnienia we wdrażaniu rozwiązań bezpieczeństwa
i łatkach pozostawiają luki, narażasz swoją firmę na ryzyko. Dzięki systemowi zapobiegania zagrożeń Morphisec,
możesz teraz skutecznie zapobiegać zaawansowanym atakom, w tym czasie i miejscu, w którym następują. Punkty
końcowe są chronione w czasie rzeczywistym.

ROZWIĄZYWANIE NAJTRUDNIEJSZYCH KWESTII BEZPIECZEŃSTWA
Obecnie firmy każdej wielkości i we wszystkich branżach muszą chronić się przed dwoma kluczowymi wyzwaniami
cyberbezpieczeństwa:

1

Niekończące się fale częstych, intensywnych
i zaawansowanych ataków, wykorzystujących
dynamicznie zmienne metody, wymagające ciągłej
zmiany w rozwiązaniach bezpieczeństwa.
Standardowe rozwiązania są często niewystarczające,
a wczorajsze inwestycje w bezpieczeństwo mogą być
dziś nietrafione i przestarzałe.

2

Ciągłe zarządzanie poprawkami i łatkami bezpieczeństwa
stanowi zarówno operacyjne jak i finansowe obciążenie.
Nieuniknione opóźnienia w „łataniu dziur” powodują wzrost
wrażliwości i stwarza szanse dla cyberprzestępców.

ODRODZENIE PROFILAKTYKI
Warstwy zabezpieczeń takie jak AV, HIPS, bramy sieciowe i zapory sieciowe, nie są w stanie zapobiec zaawansowanym
zagrożeniom, dlatego firmy w poszukiwaniu ochrony decydują się na skomplikowane, trudne do wdrożenia i kosztowne
rozwiązania typu: Detection and Response, Deception, oraz Containment. Niestety atakujący nigdy nie dają za wygraną,
znajdują sposoby na ominięcie tych rozwiązań niemal tak szybko, jak się pojawiają. Najlepiej byłoby zapobiegać atakom,
zanim jeszcze się rozpoczną. Jednak po dekadach gry w kotka i myszkę z cyberprzestępcami wydaje się, że dostawcy
zabezpieczeń i praktycy zrezygnowali z profilaktyki. Morphisec dokonuje rewolucji na tym polu, dzięki proaktywnemu
podejściu do wczesnego zapobiegania, które wypełnia luki pozostawione przez inne technologie zabezpieczeń. Zatrzymuje
ono ataki w momencie infiltracji, zanim w Twojej organizacji pojawią się szkody.
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WYDAJNE I SKUTECZNE ZAPOBIEGANIE
Morphisec zapewnia wydajne oprogramowanie organizacjom zmagającym się z zaawansowanymi zagrożeniami typu zero-day,
exploity, itp. Rozwiązanie zapobiegania zagrożeniom w punktach końcowych Morphisec wykorzystuje technologię obrony
ruchomego celu, aby skutecznie ukryć luki w zabezpieczeniach aplikacji i przeglądarek internetowych przed napastnikami.

Polimorficzny silnik szyfruje środowisko uruchomieniowe aplikacji, losowo i bez żadnego śladu, za każdym razem, gdy
aplikacja jest załadowywana, dzięki czemu przestrzeń pamięci jest nieprzewidywalna dla atakujących.
Zaawansowane ataki są skutecznie zatrzymywane
i więzione podczas pierwszej próby, bez fałszywie
dodatnich wyników (tzw. false positives). Morphisec
zmienia zasady gry z atakującymi: Zamiast mozolnego
poszukiwania śladów ataków i hakerów, to atakujący
bezskutecznie stara się dopaść swoje cele, zaś
Morphisec uniemożliwia ich zlokalizowanie, identyfikację lub penetrację.

BEZPROBLEMOWA OCHRONA
Centralną częścią zapobiegania zagrożeń w punktach
końcowych Morphisec jest Protector - lekka usługa
użytkownika 1 MB DLL, typu "zainstaluj i zapomnij",
zerowym wpływie na wydajność. Protector działa
autonomicznie na punktach końcowych Windows
i serwerach, fizycznych lub wirtualnych, zatem Twoi
pracownicy posiadają pełną ochronę również podczas
pracy poza siecią firmową. Łączy się on z konsolą
zarządzania znajdującą się lokalnie lub w chmurze,
dla celów sprawozdawczych. Wdrożenie jest proste
i krótkie. Protector może być instalowany, bez
konieczności ponownego uruchamiania i bez
konieczności aktualizacji reguł, podpisów lub baz
danych i algorytmów uczenia się.

DLACZEGO MORPHISEC?
Morphisec dostarcza najbardziej wydajne rozwiązanie zapobiegania zagrożeniom w punktach końcowych na rynku.
Rozwiązuje ono problemy zaawansowanej ochrony przed
zagrożeniami i luk w łatkach dzięki niewielkiej aplikacji, która
jest potężna, bezproblemowa i oferuje najniższy całkowity
koszt posiadania.

1.

Morphisec w pełni zabezpiecza twoje punkty końcowe
przed zagrożeniami typu zero-day i zaawansowanymi
atakami, nie wymagając żadnej wcześniejszej wiedzy
o postaci, rodzaju i zachowaniu się zagrożenia.

2.

Twoje zespoły IT mogą bardziej efektywnie zarządzać
cyklami łatania dzięki ochronie punktów końcowych
Morphisec eksploatującej niezałatane luki w
bezpieczeństwie.

3.

Kontroluj koszty zabezpieczeń. Morphisec eliminuje
koszty związane z polowaniem na ataki, badaniem
tzw. false positives i naprawą uszkodzeń.

4.

Morphisec płynnie łączy się z istniejącym ekosystemem
bezpieczeństwa i znacznie go ulepsza, aby zapewnić
najwyższy poziom zapobiegania zagrożeniom dla
punktów końcowych.

O MORPHISEC
Morphisec jest tworzony przez czołowych ekspertów bezpieczeństwa z Izraela, zapewnia najwyższy poziom zapobiegania
zagrożeniom, dając pewność że atakujący nigdy nie znajdą poszukiwanych celów.
Morphisec zasadniczo zmienia scenę cyberbezpieczeństwa poprzez przesunięcie korzyści na rzecz obrońców sprawiając,
że dzięki technice obrony ruchomego celu są o krok przed atakującymi.

Więcej informacji na stronie internetowej www.cyberexperts.pl
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