5 způsobů, jak
všude aktivovat
zabezpečení sítě

Hrozby jsou všude a jsou stále sofistikovanější. Přinášíme pět způsobů, jak
vás Cisco chrání v celé širší síti.

„Provozovatelé crimewaru (software sloužící k páchání
trestných činů), jako je například ransomware (vyděračský
software), najímají a platí profesionální týmy vývojářů, které
jim pomáhají zajistit, aby jejich taktika zůstávala zisková.“
– Pololetní zpráva o zabezpečení Cisco 2015

1

Používejte síť jako senzor.
Škodlivé aktivity se mohou skrývat v záplavě běžných výstrah, které
váš systém generuje. Technologie Cisco IOS® Flexible NetFlow – která
je k dispozici v novějších přepínačích, směrovačích a bezdrátových
řešeních Cisco® – vám poskytne větší kontext a přehled, abyste mohli
porozumět běžnému stavu provozu a aktivně detekovat podezřelé
chování kdekoli ve vašem každodenním prostředí.

2

Objevte ve
všudypřítomném šumu
skutečné hrozby.
Prostřednictvím funkce NetFlow a dalších zdrojů metadat dokáže
systém Lancope StealthWatch analyzovat a dokumentovat každou
transakci, která v síti proběhne. Pomocí těchto dat pak StealthWatch
identifikuje nezvyklé chování a známky škodlivé aktivity.1

90 % společností si je jistých svými zásadami zabezpečení.
54 % z nich muselo čelit zájmu veřejnosti po narušení
bezpečnosti.
– Výroční zpráva o zabezpečení Cisco 2015

3

Udržujte nedůvěryhodná
zařízení venku – a pusťte
dovnitř ta správná.
Čím je vaše širší síť složitější a čím více zařízení se k ní pokouší
přistupovat, tím se stáváte zranitelnějšími – a hrozby si často najdou
cestu dovnitř ještě dřív, než se vůbec dozvíte, že došlo k narušení.
Používáním řešení Cisco Identity Services Engine (ISE) k řízení
přístupu zmenšíte plochu pro útok, takže se do sítě dostanou pouze
správná zařízení a ta škodlivá zůstanou mimo.

Technologie Cisco TrustSec® zvyšuje zabezpečení IT a snižuje
provozní náklady, což vede ke 405% návratnosti investice, která
se vrátí už za 4,7 měsíce.
– Forrester, Studie celkového ekonomického dopadu: Cisco TrustSec

4

Nastavte pravidla –
a uplatňujte je.

Hrozby mohou potenciálně existovat v celé síti. Takže svou síť používejte
jako nástroj pro vynucování pravidel pomocí softwarově definované
segmentace technologie Cisco TrustSec, která umožňuje konzistentně
uplatňovat přístupová práva kdekoli v síti. TrustSec interpretuje zásady
ISE a uplatňuje pro uživatele správnou úroveň přístupu, brání postrannímu
pohybu škodlivých prvků a omezuje dopad narušení.

„Rok 2015 se zatím ukazuje být rokem nebývalé rychlosti
inovace, houževnatosti a vyhýbavosti kybernetických útoků.“
– Pololetní zpráva o zabezpečení Cisco 2015

5

Posilněte pobočky.
Chránit síť v hlavním areálu je už samo o sobě dost těžké.
Pobočkové sítě přinášejí novou úroveň složitosti a velmi rozšiřují
možnou plochu pro útok. Řešení Cisco Intelligent WAN (IWAN)
vám umožní ochránit širší síť se stejným šifrováním, přehledem
a snadnou správou jako v případě hlavního areálu. A Cisco ONE
for WAN pro vás tyto pokročilé softwarové funkce seskupí do
jednoho balíčku, abyste je mohli snáze koupit a nasadit.

„Aby mohly podniky ze svých investic získat co nejvíce, musí
být zabezpečení začleněno a integrováno do celé síťové
infrastruktury.“
– Kevin Phillips, ředitel IT, K&L Gates LLP

Připravte svou síť.

Pokud jste připraveni zajistit všude zabezpečení, rádi vám pomůžeme.
Další informace

Další zdroje
Získejte Pololetní zprávu
o zabezpečení Cisco 2015.
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