
Wystarczy jedno naruszenie bezpieczeństwa danych,  
aby zagrozić działalności Twojej firmy.  

Chroń swoje punkty dostępu, oddziały i podstawową sieć  
dzięki rozwiązaniu Cisco Digital Network Architecture 

ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO  
SWOJEJ FIRMY

www.cisco.com/go/uk/DNA

http://www.cisco.com/go/uk/DNA


Obecnie dyrektorzy ds. IT coraz częściej 
szukają sposobów na wykorzystanie nowych 
możliwości osiągnięcia sukcesu w nieustannie 
zmieniającym się świecie. Niestety wszystko 
działa dobrze, dopóki coś nie pójdzie źle. 

Dążenie do coraz większej cyfryzacji naraża 
przedsiębiorstwa na więcej zagrożeń 
związanych z cyberprzestępstwami, nowymi 
wersjami złośliwego oprogramowania  
i innymi formami cyberataków. Jak zarządzać 
zwiększonym zagrożeniem atakiem,  
a jednocześnie wykorzystać zalety cyfryzacji? 
Czy możesz sobie pozwolić na utratę 
bezpieczeństwa podczas wdrażania innowacji?

W firmie Cisco udało nam się wyeliminować 
zagrożenia związane z zarządzaniem siecią.

Rozwiązanie Cisco Digital Network Architecture 
zapewnia pełny wgląd i ochronę przed 
wewnętrznymi i zewnętrznymi zagrożeniami  
w sieciach przewodowych, bezprzewodowych 
i sieciach WAN. Rozwiązanie Cisco DNA 
przekształca sieć w czujnik w celu uniknięcia, 
identyfikacji i eliminacji zagrożeń, gdy tylko 
dostaną się do sieci. Rozwiązanie umożliwia 
również egzekwowanie zasad w celu 
poprawy ochrony i czasu odpowiedzi na ataki, 
gwarantując pełen wgląd w dane sieciowe  
w dowolnym momencie.

Wyeliminuj  
zagrożenia związane  
z zarządzaniem siecią

„ To naprawdę całkiem proste: im 
więcej wektorów ataku pozostaje 
nierozpoznanych i im więcej 
czasu mają cyberprzestępcy na 
wykorzystanie naszych systemów 
i infrastruktur, tym większą mają 
szansę na osiągnięcie sukcesu. 
Naszym zadaniem jest zablokować 
tę możliwość”.

John N. Stewart, starszy wiceprezes Cisco i dyrektor ds. 
bezpieczeństwa i zaufania
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Zablokuj ataki, nawet 
jeśli nie możesz ich 
dostrzec 
Twoja sieć jest nieustannie narażona na coraz 
bardziej zaawansowane cyberataki w czasie, 
gdy połączenia internetowe są coraz szybsze. 
Każde połączenie sieciowe utworzone przy 
wykorzystaniu usług w chmurze, urządzeń 
mobilnych, Internetu rzeczy (IoT) lub innych 
rozwiązań, stanowi potencjalny punkt wejścia 
dla cyberprzestępców. 

Dzięki rozwiązaniu Cisco® Identity Services 
Engine (ISE), monitorującemu wszystkie 
połączenia w Twojej sieci, będziesz dokładnie 
wiedzieć, które urządzenia, użytkownicy lub 
aplikacje próbują uzyskać dostęp do sieci 
oraz będziesz w stanie zastosować uzyskane 
informacje o zagrożeniach do wyeliminowania 
każdego nieautoryzowanego dostępu. Dzięki 
rozwiązaniu Cisco Network as an Enforcer, 
można następnie zdefiniować i zastosować 
określone zasady grupowe, które decydują  
o dostępie użytkownika w oparciu o role  
i potrzeby biznesowe. Rozwiązanie to 
zapewnia uproszczenie zarządzania dostępem, 
a jednocześnie dostarcza dokładne informacje 
na temat tego, kto i kiedy ma dostęp do 
określonych danych w sieci.

Co się dzieje w przypadku, gdy zagrożenia 
utorują sobie drogę do sieci? Rozwiązania 
Cisco TrustSec® oraz Cisco ISE pomagają 
zmniejszyć możliwości przeprowadzenia 
ataku. Nawet wówczas, gdy dojdzie do ataku, 
dzięki segmentacji sieci i scentralizowanemu 
mechanizmowi kontroli zasad wysłane zostaną 
powiadomienia o ataku, a nieuprawniony 
dostęp zostanie zablokowany, co pozwoli 
zapobiec rozległym uszkodzeniom. 
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„ Rozwiązanie Cisco Identity Services 
Engine zapobiega każdemu 
nieautoryzowanemu dostępowi do 
sieci przy jednoczesnym zapewnieniu 
niezwykle elastycznego zarządzania 
dostępem operacyjnym dzięki 
scentralizowanemu zarządzaniu 
zasadami oraz zautomatyzowanemu 
zarządzaniu siecią i procedurami 
konfiguracyjnymi”.
Mirko Berlier, inżynier Cisco i architekt EXPO 2015

Opublikowane niedawno badania Forrester 
Research wykazują, że rozwiązanie TrustSec 
umożliwia działowi IT wdrożenie zmian  
o 98% szybciej, obniża koszty wdrożenia  
o maksymalnie 80%, a także zapewnia  
zwrot z inwestycji w wysokości 140%. 

Cisco ISE Cisco Network as an Enforcer Cisco TrustSecAby dowiedzieć się 
więcej, zobacz:

http://www.cisco.com/c/en/us/products/ios-nx-os-software/ios-netflow/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/enterprise-network-security/net-sensor.html
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/trustsec/index.html
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Aby dowiedzieć się więcej, zobacz:

Ochrona krytycznych 
zasobów na 
obrzeżach sieci 

Dzięki systemowi Cisco Stealthwatch 
czas rozwiązywania problemów z siecią 
i zabezpieczeniami skraca się z kilku 
dni lub miesięcy do zaledwie kilku minut.

Jak to działa? 
Cisco Umbrella Branch jest usługą 
zabezpieczania chmury zintegrowaną  
z routerami Cisco 4000 Series Integrated 
Services Router. Dzięki natychmiastowemu 
uruchamianiu stanowi ona pierwszą linię 
obrony przed zagrożeniami w oddziale bez 
żadnych dodatkowych kosztów. 

Następnie dzięki rozwiązaniu Cisco IOS® 
Flexible NetFlow i zaawansowanym danym 
analitycznym na temat zabezpieczeń, system 
Cisco Stealthwatch® automatycznie wykrywa 
nietypowe działania i zachowania użytkowników 
w sieci, co znacznie ułatwia wskazanie 
podejrzanych czynności, którym należy zaradzić.

Cisco IOS Flexible Netflow

Cisco Stealthwatch

Cisco Network as a Sensor

Cisco Umbrella Branch

Obecnie ataki na centrum sieci nie stanowią 
jedynej formy ataku. Ze względu na rosnącą 
liczbę punktów dostępu w kampusach  
i oddziałach, obrzeża sieci stają się głównym 
celem nieuprawnionego lub wrogiego 
dostępu. Na szczęście dzięki wbudowanemu 
rozwiązaniu Cisco Network as a Sensor sieć 
Cisco jest przekształcana w pełnowymiarowy 
system monitorowania bezpieczeństwa. 
Zapewnia to szeroki i pogłębiony wgląd  
w sieć i wszystkie podłączone do niej 
urządzenia przed atakiem, podczas jego 
trwania i po jego zakończeniu.

http://www.cisco.com/c/en/us/products/ios-nx-os-software/ios-netflow/index.html
http://www.cisco.com/c/en_uk/products/security/stealthwatch/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/enterprise-network-security/net-sensor.html
http://www.cisco.com/c/en_uk/products/security/router-security/umbrella-branch.html


Krótszy czas 
regeneracji
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Firma Cisco jest trzeci rok z rzędu 
liderem w testach NSS Labs 

dotyczących wykrywania naruszeń 
bezpieczeństwa — 100% skuteczności 

podczas wykrywania złośliwego 
oprogramowania, włamań i obejść 

zabezpieczeń. 

100%
skuteczności podczas 
wykrywania złośliwego 

oprogramowania,  
włamań i obejść 
zabezpieczeń

Sieć może przyspieszyć eliminację naruszeń 
dzięki automatyzacji za pomocą narzędzia 
Cisco Application Policy Infrastructure 
Controller Enterprise Module (APIC-EM).  
Zamiast rozwiązywania problemów i naprawiania 
kolejnych elementów sieci, co może trwać  
kilka tygodni lub miesięcy, działania zaradcze  
można zastosować niemal w czasie rzeczywistym 
jednocześnie do całego przedsiębiorstwa. 
Dzięki zastosowaniu rozwiązania Cisco 
Advanced Malware Protection, które służy 
do obserwacji, analizy i rejestracji aktywności 
każdego pliku, który dostaje się do sieci, 
można dokładnie określić, skąd pochodzi 
złośliwe oprogramowanie, a następnie 
powstrzymać i wyeliminować je za pomocą 
kilku kliknięć.

Aby dowiedzieć się więcej, zobacz:

Cisco Advanced Malware Protection

Cisco APIC-EM

http://www.cisco.com/c/en_uk/solutions/enterprise-networks/advanced-malware-protection/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/cloud-systems-management/application-policy-infrastructure-controller-enterprise-module/index.html


Poznaj pełen potencjał swojej sieci.
 Obniż poziom zagrożeń bezpieczeństwa, popraw 

efektywność działań w zakresie bezpieczeństwa oraz zwiększ 
zgodność z architekturą Cisco Digital Network Architecture.

www.cisco.com/go/uk/DNA
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