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Kiedy Pat widzi potencjalną 
eksfiltrację danych z laptopa 

analityka finansowego, musi ona 
obecnie operować pomiędzy 

podzielonymi ekranami, często 
bez kontekstu w czasie prób 

złagodzenia problemu.

Cześć SecOps — uprośćmy Wasz 
workflow reagowania na incydenty! 

Rozważ naszą zintegrowaną platformę bezpieczeństwa – Cisco 
SecureX jest wbudowane w nasze portfolio bezpieczeństwa, które 
łączy się z całą Twoją infrastrukturą zabezpieczeń, zmniejszając 
obciążenie zespołów i transformując przepływy pracy.

Typowa reakcja na zagrożenia może być bardzo manualnym procesem

Poznaj Pat z SecOps
5½ godziny

Automatyzuj i finalizuj swoje przepływy pracy z Cisco SecureX

Pat upraszcza i przyspiesza reagowanie na zagrożenia, używają zautomatyzowanego 
playbooka, aby zakończyć w mniej niż połowę założonego czasu.

Problem jest rozwiązany w SLA nie obciążając zespołu IT 
i jednocześnie umożliwiając im skupienie się na innowacjach 
oraz utrzymaniu ciągłości biznesowej.

Pat z łatwością blokuje plik we wszystkich wektorach ataku, blokuje dostęp do domeny, 
z którą plik jest połączony, zawiadamia IT o rozwiązaniu problemu. Pat aktualizuje 
polityki bezpieczeństwa, aby zapobiec podobnym atakom w przyszłości.

Infografika
Cisco Public

Identyfikuj

Pat natychmiast izoluje laptop i otrzymuje powiadomienie od helpdesku IT, który 
odizolował inny punkt końcowy z racji zwiększonego zużycia pamięci.

Komunikuj

Badaj

Naprawiaj

SecureX unifikuje widoczność i automatyzuje wzbogacenie dzielonego kontekstu w wielu 
punktach kontrolnych, dzięki czemu Pat może efektywnie zrozumieć incydent. W jednym 
widoku Pat dowiaduje się, że próby phishingu z dołączonym podejrzanym plikiem 
celowały w wiele punktów końcowych użytkownika – IT odizolowało jeden z nich.

Odblokuj nowy 
potencjał swoich 
inwestycji już dziś

Rozpocznij 
podróż z SecureX

cisco.com/go/
securex
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