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Er din virksomhed tilstrækkeligt beskyttet mod trusler og ondsindede data?
Sikkerhedsbrud sker hver eneste dag
Hackere skaber avanceret malware, der kan undgå selv nogle
af de bedste værktøjer, som f.eks. antivirus og intrusion
prevention systems (IPS). Disse værktøjer inspicerer trafikken
på vej ind i dit netværk, men de vil aldrig 100 % kunne
opfange alle de trusler, der forsøger at infiltrere organisationen. De giver ofte et ringe indblik i truslernes aktivitet,
når malwaren er igennem forreste linje, som f.eks. din firewall.
Dette kan således gøre det svært at opdage malwaren i tide,
før det allerede har forårsaget skade.
Det er altså ikke længere et spørgsmål om hvis du vil blive
udsat for malware, men snarere hvornår. Det kan sågar være,
at du allerede er blevet angrebet uden at vide det. Se bare
på tallene:
•
•
•
•
•

95 % af alle virksomheder har været udsat for malware
Når virksomheden først er angrebet, bliver 60 % af
dens data stjålet inden for få timer
54 % af angrebene forbliver uopdaget i flere
måneder
55 % af alle virksomheder er ikke i stand til selv at
afgøre årsagen til et angreb
Gennemsnittet for at registrere malware i branchen
er 100 dage

Sådan beskytter I jer bedst muligt

I stedet for den traditionelle måde at anskue IT-sikkerhed, bør
virksomhedernes tilgang i stedet være opdelt i lag: før, under
og efter et angreb. Cisco Umbrella og Cisco Advanced
Malware Protection (AMP) for Endpoints giver tilsammen et
stærkt forsvar.

Cisco Umbrella
– stopper trusler inden de når dit netværk
Cisco Umbrella er en Cloud-baseret sikkerhedsplatform, der
giver dig synlighed og sikkerhed både på og uden for
virksomhedens netværk. Cisco Umbrella kan installeres på få
minutter og fungerer som den første forsvarsmekanisme mod
trusler på internettet, uanset om brugerne er inden for eller
uden for virksomhedens netværk. Umbrella giver sikkerhed i
DNS- og IP-lagene, hvilket sikrer synlighed og beskyttelse, og
det forhindrer malware-, phishing- og command & controltilbagekald fra kompromitterende systemer. Umbrella har
således evnen til at blokere trusler, inden de overhovedet når
netværket eller klienterne. Med Umbrella kan du med andre
ord få:
•
‘first line of defense’ mod trusler
•
synlighed og beskyttelse overalt
Sådan hjælper Cisco Umbrella
•
•
•

Da truslerne kontinuerligt bliver mere og mere sofistikerede,
er virksomhedens sikkerhedspraksis nødt til at følge med.

Reducerer malware-infektioner med op til 98 %
Nedskærer antallet af advarsler fra din IPS, AV og
SIEM med 50 %
Giver beskyttelse på og uden for virksomhedens
netværk
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Cisco AMP for Endpoints
– opdager, analyserer, blokerer og fjerner avanceret
malware
Cisco AMP for Endpoints giver beskyttelse mod kendte
malware-trusler og bruger løbende analyse og tilbagevendende sikkerhed til at registrere malware. Det spotter
hermed hurtigt skadelig adfærd. AMP er en sikkerhedsløsning, der adresserer hele livscyklussen for det
avancerede malware-problem. Det kan ikke kun forhindre
malwaren i at trænge ind, men det giver jer også synlighed,
kontekst og kontrol, så I hurtigt kan opdage og afhjælpe
trusler. Cisco AMP beskytter virksomheden før, under og efter
et angreb. Med andre ord er I beskyttet hele vejen rundt:

Før angrebet: bruger AMP den bedste ’global threat’-

Kombiner Umbrella og AMP og slip af med trusler
og ondsindede data
Ved at arbejde på forskellige – men komplementerende – lag,
forhindrer Umbrella forbindelsen til ondsindede og skadelige
destinationer og command & control- tilbagekald på DNS og
IP, mens AMP opererer på filniveau for at forhindre og
forebygge den oprindelige malware-udførelse og løbende
spore ændringer. Tilsammen vil disse to løsninger hjælpe din
virksomhed med at beskytte sig mod trusler, både på e-mail,
web samt andre mere sofistikerede teknikker.
Umbrella arbejder således i harmoni med AMP for at
forhindre, opdage og reagere på angreb, inden der er
forekommet skade. Sammen blokerer Umbrella og AMP
millioner af ondsindede URL'er for at stoppe skader før et
angreb.

intelligens til at styrke forsvarsmekanismerne.
Ved at kombinere AMP og Umbrella får du:
Under angrebet: bruger AMP denne intelligens samt

kendte filsignaturer og statisk og dynamisk filanalyseteknologi til at blokere malware, der forsøger at infiltrere
dit it-miljø.

•
•
•

et stærkt forsvar mod trusler, hvor som helst brugerne befinder sig
beskyttelse på tværs af alle endpoints
en simpel cloud-managed løsning

Efter angrebet: overvåger og analyserer AMP løbende

alle filaktiviteter, processer og kommunikation. Hvis en fil
udviser ondsindet adfærd, registrerer AMP det og giver
efterfølgende advarsler, indikationer på kompromis,
tracking og analyse. Cisco AMP forhindrer ikke kun
trusler, men giver også synlighed og kontrol til hurtigt at
opdage og afhjælpe trusler uden at påvirke driftseffektiviteten.

Du kan derfor forenkle dit eksisterende sikkerhedsmiljø
betydeligt med Umbrella og AMP.
Så vil du have synlighed, kontrol og sikkerhed for at overvinde
avancerede angreb?.................................................................
- Så kontakt Conecto på +45 3336 3738
eller info@conecto.dk for yderligere information.
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