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Zainwestuj w zaporę nowej generacji. 
Zapytaj, czy zapewnia... 

Zapobieganie naruszeniom i zaawansowane 
zabezpieczenia 
Zapobiegaj atakom i szybko wykrywaj złośliwe oprogramowanie 

Podstawowym zadaniem zapory powinno być zapobieganie naruszeniom i zapewnienie organizacji bezpieczeństwa. 
Ponieważ jednak środki zapobiegawcze nigdy nie będą w 100% skuteczne, zapora powinna być również wyposażona 
w efektywne funkcje szybkiego wykrywania zaawansowanego złośliwego oprogramowania, jeśli pokona ono pierwszą linię 
obrony. Zainwestuj w zaporę o następujących możliwościach:

•  Zapobieganie atakom, zanim pokonają zabezpieczenia

•  Najlepszy w swojej klasie wbudowany system zapobiegania włamaniom nowej generacji do wykrywania ukrytych
zagrożeń i ich szybkiego powstrzymywania

•  Filtrowanie adresów URL w celu egzekwowania zasad na setkach milionów adresów URL

•  Wbudowana segmentacja i zaawansowana ochrona przed złośliwym oprogramowaniem, która nieustannie analizuje
zachowanie plików, aby szybko wykrywać i eliminować zagrożenia

• Światowej klasy organizacja informacji o zagrożeniach oferująca zaporę z najnowszymi informacjami, aby powstrzymać
pojawiające się zagrożenia

Całościowy wgląd w informacje o sieci
Więcej danych to skuteczniejsza eliminacja zagrożeń 

Nie można chronić się przed czymś, czego się nie widzi. Musisz przez cały czas monitorować, co dzieje się w Twojej sieci, 
aby dostrzec niewłaściwe zachowanie i szybko je zatrzymać. Zapora powinna dostarczać holistyczny obraz aktywności 
i pełną świadomość kontekstu, aby móc dostrzec:

•  Aktywność użytkowników, hostów, sieci i urządzeń mogącą wskazywać na zagrożenia

•  Miejsce i czas pojawienia się zagrożenia, inne punkty jego wystąpienia w całej sieci oraz prowadzone aktualnie działania

•  Aktywne aplikacje i strony internetowe

•  Komunikację pomiędzy maszynami wirtualnymi, transfery plików i inne rodzaje aktywności
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Materiały 
dodatkowe
Wymagaj od zapory czegoś 
więcej. Poznaj zaporę Cisco 
Firepower NGFW.

Przegląd Cisco NGFW
Demo Cisco NGFW 
Referencje klientów: 
Straż Pożarna w Dolnej Austrii 

Odwiedź stronę cisco.com/go/
ngfw 

Elastyczne zarządzanie i opcje 
wdrożenia
Dostosowanie do indywidualnych potrzeb każdej organizacji 

Niezależnie od tego, czy chodzi o małą lub średnią firmę, czy też wielką korporację, 
zapora powinna spełniać unikatowe wymagania przedsiębiorstwa.

•  Zarządzanie dla każdego przypadku użycia — do wyboru jest zarządzanie
poszczególnymi rozwiązaniami lub scentralizowane zarządzanie wszystkimi
urządzeniami

•  Wdrożenie w siedzibie lub w chmurze za pośrednictwem wirtualnej zapory sieciowej

•  Możliwość dostosowania za pomocą funkcji spełniających Twoje potrzeby —
wystarczy włączyć subskrypcje, aby skorzystać z funkcji zaawansowanych

• Wybór spośród szerokiego zakresu prędkości przepustowości

Najszybszy czas wykrycia
Przyspiesz wykrywanie złośliwego oprogramowania, aby 
ograniczyć ryzyko 

Standardowy czas wykrywania zagrożenia wynosi obecnie w branży od 100 do 
200 dni. To zdecydowanie za długo! Zapora nowej generacji powinna: 

•  Wykrywać zagrożenia w ciągu kilku sekund

•  Wykrywać udane naruszenie w ciągu minut lub godzin

•  Określać priorytety alarmów, aby można było podjąć szybkie i precyzyjne działania
w celu wyeliminowania zagrożeń

•  Ułatwiać Ci życie poprzez wdrożenie spójnych zasad, które są łatwe w utrzymaniu,
z automatycznym egzekwowaniem we wszystkich aspektach organizacji

Nie samotny wilk. Członek stada.
Architektura zintegrowanych zabezpieczeń umożliwia 
automatyzację i zmniejsza złożoność 

Zapora nowej generacji nie powinna być izolowanym narzędziem. Powinna 
komunikować się i współpracować z resztą architektury bezpieczeństwa. Wybierz 
zaporę, która:

•  Płynnie integruje się z innymi narzędziami tego samego dostawcy

•  Automatycznie udostępnia informacje o zagrożeniach, dane zdarzeń, zasady
i informacje kontekstowe za pomocą poczty e-mail, Internetu, punktów końcowych
i narzędzi bezpieczeństwa sieci

•  Automatyzuje zadania związane z bezpieczeństwem, takie jak ocena wpływu,
dostosowanie zasad i identyfikacja użytkowników
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