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To jak budowanie 
ściany z cegły bez 
zaprawy murarskiej.

Chroń każdy wektor zagrożenia i punkt dostępu z SecureX, 
najszerszą i najbardziej zintegrowaną platformą 
bezpieczeństwa.

SecureX łączy szereg zintegrowanych rozwiązań w portoflio bezpieczeństwa Cisco 
oraz całą Twoją infrastrukturę bezpieczeństwa dla spójnego doświadczenia, które 
unifikuje widoczność, umożliwia automatyzację i wzmancia Twoje bezpieczeństwo w 
całej sieci, punktach końcowych, chmurze i aplikacjach. Wynikiem jest uproszczone 
bezpieczeństwo, wbudowane w rozwiązania, które już posiadasz. 

Zainwestowaliśmy miliardy, aby połączyć światowej 
klasy rozwiązania dla kompleksowego podejścia 
do bezpieczeństwa. SecureX jest urzeczywistnieniem 
tego wysiłku.

SecureX jest 
spoiwem, które 
zwiększa moc Twoich 
rozwiązań 
bezpieczeństwa. 

At a glance
Cisco Public

Zmień podejście do bezpieczeństwa z Cisco SecureX

Twoje zespoły dodają nowe technologie bezpieczeństwa, 
aby nadążyć za potrzebami biznesowymi

Jesteś zmuszony wybrać kluczowe rozwiązania z branży, która 
jest nasycona niekompatybilnością. Stawia Cię to w sytuacji, w 
której musisz łączyć produkty, które nie pasują do siebie z 
łatwością.

Może to stworzyć dużo komplikacji:

Niepełną widoczność i wiedzę na temat zagrożeń 
Ciągła zmiana pomiędzy interfejsami
Spędzanie dużej ilości czasu na integracji
Rozłączone, niekompletne przepływy pracy



SecureX jest wbudowanym we wszystkie produkty 
bezpieczeństwa Cisco doświadczeniem, które łączy 
całą Twoją infrastrukturę bezpieczeństwa.
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Jak SecureX wzmocni Twoje bezpieczeństwo

Unifikuj 
widoczność

w całej istniejącej 
infrastrukturze 

bezpieczeństwa Zmniejsz złożoność
i maksymalizuj 
korzyści portfolio

Współpracuj lepiej
niż kiedykolwiek

Pewnie zabezpieczaj
każde przedsięwzięcie 

biznesowe
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At a glance
Cisco Public

Uprość swoje bezpieczeństwo z tym, co już posiadasz

Automatyzuj
krytyczne przepływy 
pracy bezpieczeństwa

Cisco Security

AplikacjePunkt końcowySieć Chmura

Twoja infrastruktura

Intelligence SIEM/SOAR3rd Party Tożsamość

95%
klientów mówi, że 

SecureX jest 
nieoceniony, aby 

podjąć działania oraz 
usuwać skutki ataków1

1. TechValidate survey, 2019

https://www.techvalidate.com/product-research/cisco-threat-response


Gdziekolwiek znajdujesz się na drodze ku 
cyberbezpieczeństwu, SecureX przyspieszy Twój rozwój

Odblokuj nowy 
potencjał swoich 
inwestycji już dziś

Rozpocznij podróż 
z SecureX

cisco.com/go/securex

Automatyzuj i ukończ 
przepływy pracy

Dziel się kontekstem między 
narzędziami i zespołami

Ujednolicaj polityki w 
całym ekosystemie

W pełni zintegruj wszystkie 
swoje rozwiązania

Chroni

100%
firm z Fortune 100

Dlaczego Cisco się wyróżnia?

Bezkonkurencyjna 
wiedza na temat 
zagrożeń i analityka

Kompleksowe 
podejście do Zero 
Trust

Integracja i 
otwartość  
dostarczane 
w skali
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At a glance
Cisco Public

Rozwiń dojrzałość swojego bezpieczeństwa 
dzięki portfolio Cisco Security 
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https://www.cisco.com/c/pl_pl/products/security/securex/index.html
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