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Výzvy spojené s pokročilými hrozbami, kterým dnes čelíte
Kyberzločinci jsou stále sofistikovanější a dnešní pokročilé útoky je stále obtížnější odhalit. Pomocí technik, které 
jednotlivě vypadají jako běžné chování, může útočník získat přístup k vaší infrastruktuře a
zůstat neodhalen po celé měsíce, což výrazně zvyšuje riziko nákladného úniku dat.

Jak funguje Bitdefender Endpoint Detection (EDR)?
Pokud vaše stávající zabezpečení koncových bodů neposkytuje potřebný pokročilý přehled o útocích a reakci na ně - 
přidáním snadno použitelného řešení Bitdefender Endpoint Detection and Response (EDR) rychle a efektivně posílíte 
své bezpečnostní operace. 

Rozšířená detekce útoků a reakce na ně
Bitdefender EDR monitoruje vaši síť, aby včas odhalil podezřelou aktivitu, a poskytuje nástroje, které umožňují bojovat 
proti kybernetickým útokům. 

• Vylepšená detekce hrozeb a jejich zobrazení umožňuje využít silné stránky technologie XDR* pro ochranu koncových
bodů.

• EDR integruje mnohokrát oceněné strojové učení, skenování cloudu a analyzátor sandboxu, aby odhalil aktivity, které
se vyhýbají tradičním mechanismům prevence koncových bodů.

• Komplexní možnosti vyhledávání specifických indikátorů kompromitace (IoC), technik MITRE ATT&CK a dalších
artefaktů pro odhalení raných fází útoků. V hodnocení MITRE ATT&CK z dubna 2021 vynikal Bitdefender v
odhalování a upozorňování na útoky v každém kroku celého řetězce útoku.

• Přijměte opatření k odstranění zranitelností a eliminujte riziko opakování útoků.

Odstraňování nedostatku dovedností v oblasti 
kybernetické bezpečnosti
• Snadno proveditelné a vestavěné pracovní postupy reakce umožňují vašemu týmu efektivně reagovat, omezit

laterální šíření a zastavit probíhající útoky.
• Automatizovaná prioritizace výstrah s možností řešení jedním kliknutím.

Snížení organizačních rizik*

• EDR nepřetržitě analyzuje vaši organizaci pomocí jedinečných funkcí k identifikaci rizik ve stovkách faktorů.
Poskytuje jasné pokyny, které vám pomohou zmírnit rizika uživatelů, sítě a operačního systému.

Minimalizace provozní zátěže
• EDR je k dispozici jako cloudové a on-site řešení. Snadno se nasazuje a integruje se stávající bezpečnostní

architekturou, a je plně kompatibilní se stávajícím antivirovým řešením pro koncové body.

• Odlehčený agent má nízké nároky na diskový prostor, paměť, datovou propustnost a prostředky procesoru.
• Je flexibilní, škálovatelný a rozšiřitelný na plnou platformu ochrany koncových bodů Bitdefender a na řízenou

detekci a reakci (MDR).

*  cloudové řešení

https://www.bitdefender.cz/post/dekodovani-vysledku-mitre-engenuity-attack-evaluations-2021
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Jak to funguje

GRAVITYZONE  

UPOZORNĚNÍ NA INCIDENT
(Podezřelé soubory, Podezřelý process)

VIZUALIZACE INCIDENTU
(Interaktivní graf)

VYŠETŘOVÁNÍ INCIDENTU
(Vyhledávání & Analýza)

REAKCE NA INCIDENT
(Odstranit, Černá listina, Ukončit, Izolovat)

ANALÝZA  
HROZEB

EDR AGENT EDR AGENT

SANDBOX ANALYZER
Odeslat soubory k detonaci 

Přijmout verdikt

Správa politiky, Zpráva a 
informace o incidentu, 

Vyšetřování hrozeb

Záznamník událostí.
Odeslat poznatky

Podezřelé události

Výše: Bitdefender Endpoint Detection and Response 

Bitdefender EDR je cloudové nebo lokálně spravované řešení postavené na cloudové platformě Bitdefender 
GravityZone. Agenti EDR jsou nasazeni na koncových bodech vaší organizace. Každý agent EDR má záznamník 
událostí, který nepřetržitě monitoruje koncové body a bezpečně odesílá poznatky a podezřelé události do cloudu 
GravityZone. 
V modulu Gravity Zone Threat Analytics shromažďuje a rozděluje události koncového bodu do seznamu incidentů s 
určením priorit pro další vyšetřování a reakci. Odesílá podezřelé soubory k detonaci v modulu Sandbox Analyzer a 
poté použije verdikt sandboxu v hlášeních o incidentech EDR. K řídicímu panelu EDR v reálném čase lze přistupovat z 
libovolného zařízení, aby si správci mohli prohlédnout výstrahy a vizualizace, a poté efektivně vyšetřovat hrozby a 
reagovat na ně.
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Funkce Bitdefender Endpoint Detection and 
Response
Analýza rizik**

Analýza lidských rizik a rizik koncových bodů
Průběžně analyzuje organizační rizika na základě stovek faktorů, aby identifikoval, určil priority a poskytl pokyny pro 
zmírnění rizik spojených s uživateli, sítěmi a koncovými body.  

Detekce
eXtended Endpoint Detection and Response (XEDR)**

Tato technologie vzájemné korelace mezi koncovými body posouvá detekci hrozeb a viditelnost na novou úroveň tím, 
že využívá funkce XDR pro detekci pokročilých útoků, zahrnujících více koncových bodů v hybridních infrastrukturách 
(pracovní stanice, servery nebo kontejnery s různými operačními systémy). 

Analýza hrozeb
Cloudový nástroj pro sběr událostí průběžně rozděluje události koncového bodu do seznamu incidentů s určením 
priorit pro další vyšetřování a reakci.

Záznamník událostí
Průběžné monitorování událostí koncových bodů, které přenáší události do analytiky hrozeb a vytváří vizualizace 
hrozeb, které jsou součástí útoku.

Sandbox Analyzer
Automaticky spouští podezřelé soubory v uzavřeném virtuálním prostředí. Modul pro analýzu hrozeb pak na základě 
této analýzy rozhoduje o podezřelých souborech.

Vyšetřování a reakce

IoC Vyhledávání

Prohledejte databázi událostí a odhalte hrozby. Odhalte techniky MITRE ATT&CK a indikátory ohrožení. Získejte 
aktuální přehled o pojmenovaných hrozbách a dalším malwaru, který se na nich může podílet.

Vizualizace na úrovni organizace
Komplexní a srozumitelné vizualizace akcí protivníka, obohacené o kontext a informace o hrozbách, zvýrazňují kritické 
cesty útoku a snižují zátěž pracovníků IT. Pomáhá identifikovat mezery v ochraně a dopady útoků.¨

Detonace
Vyšetřování v sandboxu prováděné operátorem pomáhá přijímat kvalifikovaná rozhodnutí o podezřelých souborech.

** cloudové řešení
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Blocklist
Zastavení šíření podezřelých souborů nebo procesů, zjištěných nástrojem EDR, do dalších počítačů.

Ukončení procesu
Okamžité ukončení podezřelých procesů, aby se zabránilo potenciálnímu narušení bezpečnosti.

Izolace sítě
Zablokování připojení ke koncovému bodu a z koncového bodu, aby se zastavil laterální útok a další narušení, zatímco 
se vyšetřují incidenty.

Vzdálená příkazová řádka
Spouštění vzdálených příkazů na libovolné pracovní stanici pro okamžitou reakci na probíhající incidenty.

Hlášení a upozornění
Dashboardy a přehledy
Konfigurovatelné informační panely a komplexní možnosti okamžitého i plánovaného reportování.

Upozornění
Konfigurovatelný řídicí panel a e-mailová oznámení.

Integrace SIEM a podpora API
Podporuje další integraci s nástroji třetích stran 

Výkon a správa
Optimalizovaný agent EDR
Nízké využití procesoru, paměti RAM a diskového prostoru

Webová konzole
Snadno použitelné rozhraní pro správu poskytované v cloudu
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VE ZNAMENÍ VLKA
Bezpečnost dat je odvětví, kde může zvítězit jen ten, kdo má nejjasnější pohled, nejbystřejší mysl a nejhlubší vhled - hra
s nulovým prostorem pro chybu. Naším úkolem je vyhrát pokaždé, tisíckrát z tisíce a milionkrát z milionu.

A my to děláme. Překonáváme odvětví nejen tím, že máme nejjasnější přehled, nejbystřejší mysl a nejhlubší vhled, ale
také tím, že jsme o krok napřed před všemi ostatními, ať už jde o tzv. black hats nebo jiné bezpečnostní experty.
Brilantnost naší kolektivní mysli je jako zářivý drako-vlk na vaší straně, poháněný inženýrskou intuicí, vytvořený k
ochraně před všemi nebezpečími ukrývajícími se v tajuplných spletitostech digitální říše.

Tato brilantnost je naší superschopností a je jádrem všech našich produktů a řešení, které mění pravidla hry

About Bitdefender
Společnost Bitdefender je lídrem v oblasti kybernetické bezpečnosti, který poskytuje nejlepší řešení prevence, 
detekce a reakce na hrozby ve své třídě po celém světě. Bitdefender střeží miliony zákazníků, firem a úřadů, a je 
důvěryhodným odborníkem* v oblasti eliminace hrozeb, ochrany soukromí a dat, a zajištění kybernetické 
bezpečnosti. Díky rozsáhlým investicím do výzkumu a vývoje objeví laboratoře Bitdefender Labs každou minutu 
400 nových hrozeb, a denně ověří 30 miliard dotazů na hrozby. 

Bitdefender je průkopníkem průlomových inovací v oblasti antimalwaru, zabezpečení IoT, behaviorální analytiky a 
umělé inteligence, a její technologie si licencuje více než 150 nejuznávanějších světových technologických značek. 
Společnost Bitdefender byla založena v roce 2001 a má zákazníky ve 170 zemích s pobočkami po celém světě. 

Další informace naleznete na adrese https://www.bitdefender.cz. 

*Bitdefender se umístil na 1. místě v 54 % všech testů AV-Comparatives 2018-2021 v oblasti ochrany v reálném světě, výkonu, ochrany před malwarem a pokročilé ochrany před hrozbami. 

Všechna práva vyhrazena. © 2021 Bitdefender. Všechny ochranné známky, obchodní názvy a produkty, na které se zde odkazuje, jsou majetkem příslušných vlastníků.




