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GravityZone 
Ultra Suite
Ucelené řešení k ochraně koncových bodů, postavené na detekci, reakci a analýze rizik

S více než 30-ti vrstvy ochrany je GravityZone Ultra prvním řešením, které nabízí nejúčinnější ochranu na světě s 
integrovanou EDR technologií, analýzou rizik koncových bodů a uživatelského chování. Správa pomocí jednoduché 
architektury využívající jednu centrální konzoli a jediného agenta maximálně snižuje provozní náklady.

Tato technologie velmi výrazně zmenšuje útočný povrch na koncovém bodu a pomáhá společnostem všech 
velikostí maximálně snížit bezpečnostní rizika.  Zároveň zjednodušuje správu zabezpečení a tím výrazně snižuje 
náklady na bezpečnostní operace.

GravityZone Ultra poskytuje:

• Nejúčinnější ochranu koncových bodů na světě, která se pravidelně řadí na špici nezávislých bezpečnostních 
testů

• Detekci a reakci na koncových bodech, která umožňuje jakékoliv organizaci použít EDR technologii a tím zkrátit 
dobu odezvy a reakce s minimem provozních nákladů na IT zaměstnance.

• Integrovanou analýzu rizik na koncovém bodě včetně chování uživatelů, což umožňuje nestálé monitorování 
koncových bodů z hlediska nesprávných konfigurací a bezpečnostních rizik a doporučuje změny v nastavení 
vedoucí ke snížení útočného povrchu

• Jeden agent - jedná konzole pro všechny funkce včetně patch managementu, firewallu, šifrování, kontroly 
aplikací, kontroly obsahu a dalších

• Volitelné moduly jako Patch management,  Rozšířené zabezpečení e-mailů  nebo  Ochrana dat  z efektivňují 
bezpečnostní procesy a zkracují dobu odezvy na probíhající incidenty

NEJÚČINNĚJŠÍ OCHRANA KONCOVÝCH 
BODŮ NA SVĚTĚ 

Využívající více než 30 oceňovaných vrstev 
řízených strojovým učením

RYCHLÁ DETEKCE & ODEZVA
Pokročilé detekční nástroje pro každou 

velikost organizace

NEPŘETRŽITÁ ANALYZA RIZIK NA KONCOVÉM BODĚ 
Automatizace vytvrzování systému; zmenšování 
útočného prostoru

NEPŘETRŽITÁ ANALYZA 
RIZIK NA KONCOVÉM 

BODĚ

NEJÚČINNĚJŠÍ 
OCHRANA 

KONCOVÝCH 
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Nejúčinnější ochrana 
koncových bodů na 
světě
Pro ochranu proti narušení end-to-end
Na vzniku více než 30-ti technologických vrstev 
ochrany vyvinutých v průběhu 18 let spolupracují vědci 
světové úrovně, matematici a datoví analytici 
Bitdefenderu. To má za následek vynikající ochranu, 
která je v současné době licencována a používána ve 
více než 38% všech bezpečnostních produktů IT.
• Lokální a cloudové strojové učení:  Bitdefender 

poprvé spustil strojové učení v roce 2009, což vedlo 
ke zvýšené detekci hrozeb s minimem falešných 
poplachů, které mohou zastavit neznámé hrozby ve 
fázi před spuštěním a nebo ihned po spuštění.

• Hyperdetect - Inteligentní strojové učení: Detekuje 
sofistikované hrozby a cílené útoky, blokuje 
hackerské nástroje, bezsouborové útoky, zero-day 
útoky, anomálie a další nebezpečný a neznámý 
malware.

• Anomaly Defense: Pokročilá technologie strojového 
učení, pro detekci neobvyklého chování na základě 
vlastního výzkumu společnosti Bitdefender.

• Cloud-Based Sandbox: Poskytuje rozšířenou 
detekci pokročilých útoků ve fázi před spuštěním 
tím, že automatickým odešle soubory, které vyžadují 
další analýzu do cloudové karantény a násleně 
provede nápravná opatření.

• Network Attack Defense: Detekujte a blokujte nové 
typy hrozeb jako jsou brute force útoky, krádeže 
hesel a různé maskovací úhebné manévry útočníků.

• Exploit Defense: Moduly prevence zneužítí paměťi 
blokují útoky dříve, než začnou využívat systém.

• Obrana proti bezsouborovému útoku: Detekuje
a blokuje škodlivé skripty a bezsouborové útoky

• Integrovaná ve firewallu, kontrole zařízení, filtrování 
webového obsahu, kontrole aplikací a dalších.

• Ransomware Mitigation:  Vytváří zálohu souborů v 
reálném čase před jejich změnou způsobenou 
podezřelým procesem, tak aby se snížilo riziko 
ztráty dat během pokročilých ransomware útoků.

• Doplňkové moduly:  Email Security, Full Disk 
Encryption, Patch management

Snadno nasaditelné EDR
Plně funkční detekční nástroje určené pro 
organizace všech velikostí
Poskytuje jasný přehled o ukazatelích (IOCs), vyřešení 
hrozeb a reakcí na incidenty pomocí jednoho kliknutí. 
GravityZone Ultra minimalizuje požadavky na IT zdroje a 
znalosti bezpečnostních týmů.

Modul pro analýzu hrozeb pracuje v cloudu a průběžně 
monitoruje pomocí behaviorální analýzy veškeré 
systémové činnosti a procesy. Vytváří a prioritizuje 
seznam incidentů pro další kontrolu a reakci.

Inteligentní reakce zajišťují vyšší prevenci
GravityZone Ultra je integrované řešení pro prevenci a 
detekci hrozeb. Umožňuje rychlou reakci a obnovení 
koncových bodů do fáze “better- than-before”. Pomocí 
informací o hrozbách sesbíraných z koncových zařízení 
během provozu, poskytuje nástroje pro okamžité 
přizpůsobení pravidel a opravu zranitelností a tím 
zabránění problémům v budoucnu. Průběžně zvyšuje 
bezpečnost vašeho prostředí.

Dopřejte si kvalitní ochranu i bez odborných 
bezpečnostních znalostí
Získejte pouze relevantní a důležité informace, které 
vyžadují vaší pozornost.  Eliminujte šum a přebytečné 
informace na minimum. Drtivá většina všech útoků je 
blokována automaticky ve fázi před spuštěním, nebo 
ihned po spuštění. Spoustu nových typů útoků, včetně 
bezsouborových , ransomware a dalších exploitů jsou 
neutralizovány vysoce učinnou technologií nové 
generace. S využitím strojového učení a vrstev ochrany 
jako např. Process Inspector, Behavioralní analýza a 
dalších eliminují nutnost lidského zásahu. Tím vám 
šetří náklady nejen na odborný personál a lidské zdroje. 
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Metody pokročilé detekce a 
reakce přesně popisují, kde se 
potenciální hrozba objevila a jak 
se šířila ve vašem prostředí. 
MITRE techniky útoku a 
indikátory aktuálního stavu 
poskytují detailní popis a náhled 
na detekované hrozby a další 
malware. 
Pomocí srozumitelného 
grafického průvodce 
zvýrazňujícího kritické cesty 
útoku máte detailní přehled o 
aktuální situaci, což výrazně 
snižuje zátěž zaměstnanců IT.

Analýza rizik koncového bodu a chování uživatelů 
Umožňuje aktivní kroky k vytvrzování systému celého podniku
Nástroj Bitdefender Endpoint Risk Analytics (ERA) umožňuje organizacím průběžně vyhodnocovat a opravovat 
chybné konfigurace v zabezpečení a nastavení koncového bodu pomocí snadno pochopitelného seznamu priorit. Díky 
své jedinečné analýze rizik koncového bodu a chování uživatelů nabízí GravityZone nepřetržité snižování útočného 
povrchu

Panel GravityZone Ultra - Správa 
Rizik. Podívejte se na celkové skóre 
rizik své společnosti a pochopte, jak 
k tomu přispívají různé nesprávné 
konfigurace, zranitelnosti aplikací a 
lidské chování.
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Založeno  2001, Rumunsko
Počet zaměstnanců  1800+

Hlavní sídlo 
Enterprise HQ - Santa Clara, CA, Spojené státy
Technology HQ - Bukurešť, Rumunsko

CELOSVĚTOVÉ KANCELÁŘE
USA a Canada: Ft. Lauderdale, FL | Santa Clara, CA | San Antonio, TX | 
Toronto, CA
Evropa: Copenhagen, DENMARK | Paris, FRANCE | München, GERMANY 
| Milan, ITALY | Bucharest, Iasi, Cluj, Timisoara, ROMANIA | Barcelona, 
SPAIN | Dubai, UAE | London, UK | Hague, NETHERLANDS
Australia: Sydney, Melbourne

web: www.bitdef.cz
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Integrace partnerských ekosystémů třetích stran
Podporuje integraci s vašimi stávajícími nástroji pro zabezpečení operací (včetně Splunk) a je optimalizována 
pro technologie datových center včetně všech hlavních hypervizorů.

Pro více informací se obraťte na svého Bitdefender Partnera.




