
Kompletní, aktivnější 
a průběžná ochrana 
před pokročilými 
hrozbami pro všechny 
vaše důležité servery, 
stolní počítače 
a notebooky.

DATA SHEET  |  BIT9 PARITY

Investuje-li vaše �rma do zabezpečení prostředí před moderními hrozbami, je třeba 

zajistit optimální výkon a dostupnost. Potřebujete řešení vyžadující pouze minimální 

IT a bezpečnostní administraci nezatěžující koncového uživatele.

Potřebujete...
plně kontrolovat a řídit software běžící ve vašem prostředí?

zajistit, aby ve vašem podniku běžel pouze software, kterému důvěřujete?

aktivně se bránit nechtěnému spouštění malwaru a dalších hrozeb?

chránit své klíčové kon�gurace a aplikace před nepovolenými změnami?

omezit objem žádostí o technickou podporu snižujících produktivitu práce?

zajistit dodržování stále delšího seznamu požadavků na shodu, jako je například PCI DSS?

Bit9 Parity je prvním řešením přinášejícím IT a cloudové hodnocení a povolování softwaru 
a umožňující udržovat systém aktuální a produktivní s minimálními náklady na další řízení.

Platforma pro ochranu před pokročilými hrozbami

 

Bit9 Parity Suite

VE ZKRATCE  
Bit9 Parity chrání před pokročilými 
hrozbami vaše servery, virtuální 
systémy, stolní počítače, notebooky, 
kontaktní místa a systémy SCADA 
pomocí průběžného sledování, 
kontroly software a řízení 
podnikových aplikací.

Výhody
Ochrana před nebezpečným, 
škodlivým a nepovoleným software-

Snižování nákladů na provádění 
auditů a sledování aktivity

Sledování aplikací spuštěných 
ve vašem prostředí, a to v reálném 
čase

Ochrana před krádežemi a úniky dat 
pomocí sledování a řízení přesunů 
citlivých dat na paměťová zařízení

 

Omezení nebezpečí, zajištění shody 
a snížení nákladů na technickou 
podporu omezení přesunů software

Důvěryhodnost. Umožní vám stanovit úroveň důvěryhodnosti pro software, aplikace a jednotky 
ve vašem prostřední a určit, jaké procesy budou moci být spouštěny a které naopak ne.

Detekce. Umožňuje vám mít v reálném čase přehled, jaké procesy startují, běží a šíří se ve vaší  
infrastruktuře, takže je možné identi�kovat a odstranit neprověřený software, aplikace a jednotky.

Ochrana. Zabezpečuje vás systém pomocí řízení aplikací na základě jejich důvěryhodnosti a pravidla 
dynamicky aplikuje na koncové uživatele v celém prostředí.

Měření. Podává aktuální automatická hlášení a zprávy o akcích potřebné pro průběžné sledování  
aktuálního stavu zabezpečení a pro provádění změn založených na okamžité potřebě.



DATA SHEET  | BIT9 PARITY

Průlom v řízení aplikací

Ochrana před pokročilými hrozbami

Tradiční řízení aplikací založené na seznamech souborů a bílých listinách je náročné na administraci a zatěžuje 
koncové uživatele. Bit9 Parity je řešením založeným na důvěryhodnosti software a představuje novou generaci 
řízení aplikací, založenou na bílé listině, avšak omezující nadměrnou administraci. Bit9 Parity je prvním a jediným 
nástrojem nabízejícím kombinaci jak lokálního, tak i cloudového hodnocení důvěryhodnosti software, minimalizu-
jícím nároky na administraci a zatížení koncových uživatelů.

Řízení podnikových aplikací. Stanovuje, jaký software 
může nebo nemůže být spuštěn na vašich stolních počíta-
čích, noteboocích, serverech a obchodních systémech. 
Bit9 centrálně zajišťuje dodržování pravidel, automaticky -Bit9 centrálně zajišťuje dodržování pravidel, automaticky -
identi�kuje důvěryhodný software ve vašem podniku 
a zamezuje spouštění neprověřeného softwaru. Žádné
další viry, malware a nepovolený software.

Bit9 je jediné řešení kontroly aplikací založené jak 
na lokálním, tak i cloudovém systému hodnocení důvěry-
hodnosti, a snižující tak nároky na IT administrátory.

Spolehlivost lokálně. Lokální nastavení pravidel 
pro software „odesílaný“ koncovým uživatelům. Tato 
dynamická pravidla odpovídají potvrzeným lokálním 
zdrojům důvěryhodnosti, například podle vydavatele 
softwaru, z interních úložišť, rozesílání softwaru a řízení
cest.

Umožňuje spouštět schválený software s minimálními 
nebo žádnými nároky na administraci.
Snižuje IT náročnost při udržení potřebné úrovně zabez-
pečení.

Cloudové řešení. Využívá systém Bit9 Global Software 
Registry™ pro pomoc a automatickou správu pro software 
„odesílaný” koncovými uživateli z jiných zdrojů.

Globální registr software Bit9 je největší a nejkomplex-
nější autorita pro software poskytující nejpokročilejší 
hodnocení softwaru na světě.
Poskytuje větší �exibilitu koncovým uživatelům Poskytuje větší �exibilitu koncovým uživatelům 
za dodržení úrovně zabezpečení.za dodržení úrovně zabezpečení.

Průběžné schvalování. Koncoví uživatelé mohou potřebo-
vat spouštět software, který není poskytován přímo správvat spouštět software, který není poskytován přímo správ-
ci systému. Pokud je tento software nástrojem Bit9 Parity ci systému. Pokud je tento software nástrojem Bit9 Parity 
zablokován, protože není prověřen, mohou koncoví uživazablokován, protože není prověřen, mohou koncoví uživa-
telé snadno požádat správce IT o schválení pomocí telé snadno požádat správce IT o schválení pomocí 
zabudovaného nástroje. Zátěž koncového uživatele je tak zabudovaného nástroje. Zátěž koncového uživatele je tak 
omezena na minimum a správci IT mají rychlý přehled omezena na minimum a správci IT mají rychlý přehled 
o jejich požadavcích.o jejich požadavcích.

Urychluje vyřízení požadavků ze strany správců IT 
a zvyšuje zkušenost a přístupnost koncových uživatelů.
Poskytuje záznamy o kompletní historii požadavků 
na schválení.
Integrace se štítkovým systémem IT podpory.

Simulace pravidel. Před aplikací pravidel pro koncové uživa-
tele lze spustit simulaci pro odhalení případných chyb 
v nastavení pravidel. Tato důležitá zpětná vazba pomůže 
stanovit pravidla tak, aby byla efektivní a nezatěžovala.

Detekce a prevence škodlivého software. Nástroj Parity 
pomůže identi�kovat a zakázat škodlivé soubory, které by 
jinak zůstaly neodhalené. V případě zero-day útoku používá 
nástroj Parity bezpečnostní zámek, který zamezí šíření škodli-
vého softwaru.

Ochrana registru. Ochrana klíčů registru. Sledování a bloko-
vání neautorizovaných změn a umožnění autorizovaných 
změn na základě probíhajících procesů. Omezení zátěže 
administrátorů.

Parity Knowledge Service™. Bit9 Parity znalostní služba 
zajišťuje přístup k cloudovému globálnímu registru Bit9, 
a tím přístup k největší databázi hodnocení důvěryhodnosti 
softwaru na světě. Toto jednoduché a komplexní řešení 
slouží k identi�kaci neznámého softwaru ve vašem prostředí 
a zhodnocení jeho důvěryhodnosti ještě před jeho spuště-
ním.

Přesuny software. Sledování softwaru v reálném čase umož-
ňuje porovnávat procesy s povolenou kon�gurací pro vizuál-
ní identi�kaci uživatelů nebo systémů představujících 
nebezpečí, softwaru bez povolení nebo procesy představují-
cí riziko zvýšené frekvence žádostí o podporu.

Ovládací panely systému Parity



Servery s vaším duševním vlastnictvím
jsou terčem pokročilých útoků

 

Nástroj Bit9 pro servery poskytuje řešení 
pro všechny podnikové systémy založené 
na jedné aplikaci.

-

Virtuální prostředí je zranitelné vůči 
pokročilým útokům

 Bit9 představuje první řešení řízení aplikací založené 
na hodnocení důvěryhodnosti optimalizované 
pro virtuální stanice a servery. Velké �rmy potřebují velké kapacity  

Bit9 je první aplikací založenou na databázi 
důvěryhodnosti určenou pro velké podniky.

 

Ovládací obrazovka rozhraní

Řízení a sledování integrity souborů. Bit9 Parity provádí 
průběžné sledování a řízení systému souborů v reálném čase 
pro zabezpečení vašich důležitých souborů před neoprávně-
nými změnami v souladu s nastavenými pravidly.

Ochrana paměti. Parity chrání vaše důležité systémy přes 
útoky ze systémové paměti, DEP útoky a před přetečením 
bu�eru a je komplementární s ostatními bezpečnostními 
opatřeními.

Optimalizováno pro virtualizaci. Bit9 je optimalizován pro 
koncové služby a vícenásobné řízení pro zajištění bezpeč-
nosti vašich serverů. Průběžná synchronizace a malá nároč-
nost na zdroje navíc zajišťuje optimální výkon virtuálních 
serverů.

Ochrana v reálném čase. Bit9 je prvním řešením založe- ným 
na databázi důvěryhodnosti optimalizovaným i pro virtuální 
stanice a servery, včetně koncových služeb, VDI a trvalé 
i dočasné implementace. Povolením pouze důvěryhodného 
softwaru – a ničeho jiného – se můžete spolehnout na to, 
že jste chráněni před hrozbami. Můžete maximalizovat své 
investice do virtualizace a přitom se spolehnout na ochranu
 v reálném čase bez nadměrné zátěže či výpadků.

Základní vzory obrazů. Parity umožňuje snadné zprovozně-
ní virtuálních stanic díky rychlému ukládání klonovaných 
obrazů pro velké množství uživatelů s optimalizovanou 
inicializací. Klonované obrazy jsou ihned rozpoznány a je 
zajištěno, aby během instalace nebyl zatížený procesor 
nebo síť. Parity navíc průběžně synchronizuje vaše virtuální 
prostředí pomocí udržování asociací mezi zdrojem a klony, 
takže můžete snadno zjistit, jaké počítače používají jaké
obrazy a podle potřeby tyto procesy řídit.

Komplexní podpora platformy. Bit9 Parity je optimalizován 
pro velké virtualizační platformy, jako jsou Citrix, Microsoft 
and VMWare.

Průběžná synchronizace s vaším virtuálním prostředím.
Vytvoření a obnovení základních obrazů jedním kliknutím.
Automatické odstranění dočasných virtuálních stanic.

Nejmenší možné zatížení zdrojů zajišťuje optimální výkon 
virtuálního systému.

Žádné zatížení procesoru během inicializace klonované 
virtuální stanice.
Žádné zatížení sítě při inicializaci klonované virtuální 
stanice.
Okamžité rozpoznání klonovaného obrazu při zahájení 
provozu virtuální stanice.
Sledování použití v reálném čase (bez nutnosti scanování).

Odstupňování. Komunikace mezi serverem a stanicemi
 je optimalizována pro obsluhu až 250 000 připojení.

Podpora podnikové sítě. Podpora nejnovějších síťových 
technologií včetně protokolu IPv6.

Řízení přístupu podle funkce. Lze vytvářet jednotlivé skupi-
ny s pravidly nastavenými v závislosti na jejich postavení.

Pokročilé řízení. Omezení přístupu k záznamovým médiím 
podle oprávnění – například pouze k šifrovaným jednotkám. 
Parity umožňuje aplikovat nastavená pravidla pro data 
i software na USB pamětích nebo jiných přenosných zaříze-
ních. Jednotky mohou být zakázány nebo povoleny 
v závislosti na jejich typu nebo například sériovém čísle.

Pokročilá ochrana skriptů. Jsou používány přednastavené 
skripty umožňující administrátorům zapnout ty, které chtějí 
v prostředí použít. Spolu s aplikacemi lze na základě asociace 
souborů de�novaných klientem, nebo kombinací skriptu
 a nastavených rámců de�novat i uživatelské skripty.



Cloudový globální registr software Bit9

 

 

Ochrana před pokročilými hrozbami

The Bit9 Global Software Registry (GSR) je největší a nejkomplexnější světovou autoritou v oblasti 
prověřování a hodnocení důvěryhodnosti software. Pomáhá svým uživatelům identi�kovat, prověřit 
a vyhodnotit software. Globální registr Bit9 s více než 8 miliardami záznamů roste rychlostí 20 miliónů 
záznamů denně a obsahuje i informace o malwaru poskytované čelnými internetovými �rmami 
a shromažďované v registru malwaru.

Kombinací těchto databází o „dobrém“ i „špatném“ softwaru poskytuje Bit9 největší zdroj informací 
umožňující široké a hluboké znalosti o softwaru na celém světě. Dopad na IT procesy je značný 
– od řízení aplikací a tvorby bílých seznamů až po identi�kaci hrozeb a další.

Integrace
Bit9 poskytuje hlubokou integraci s platformami Security Information and Event Management (SIEM), 
a to za použití nativní podpory CEF a LEEF stejně jako generických rozhraní syslog. Tato úroveň 
integrace umožňuje snadné porovnání koncových dat s jinými zdroji uvnitř SIEM sloužícími často 
jako centrální rozhraní pro bezpečnostní operace.

Bit9 Parity navíc poskytuje průběžnou integraci s existujícími systémy poskytování softwaru 
pro dynamické rozšiřování seznamu důvěryhodného softwaru a šíření automatizovaných aktualizací 
pravidel pro snížení zátěže systémových administrátorů.

Pro více informací o našich produktech a službách navštivte prosím naše internetové stránky 
www.freedivision.com.

VÝHODY  

Detekce a ochrana před hrozbami
Zastavení zítřejších pokročilých 
hrozeb už dnes.

Odhalení a odstranění zero-day 
hrozeb.

Ochrana serverů, virtualizovaných 
systémů, počítačů a notebooků, 
prodejních míst a systémů SCADA 
ukládajících důvěrné informace.

Ochrana serverů kritické infrastruktury.

Snižování nákladů na údržbu 
serverů a koncových bodů

Údržba standardních systémových 
obrazů.

Omezení opakovaného drahého 
a zdlouhavého vytváření obrazů.

Snížení počtu žádostí o technickou 
podporu.

Rychlejší systémové analýzy a opravy.

Rychlá izolace nejrizikovějších 
počítačů/uživatelů.

Prokazatelná a udržitelná shoda

Pravidla pro licencování softwaru.

Kontrola a hlášení všech změn 
softwaru.

Rychlé odhalení porušení pravidel 
bezpečnosti.

U Pazderek 265/22
181 00 Praha 8 - Bohnice

tel: +420 220 972 426
e-mail: info@freedivision.com

 

 

www.freedivision.com

O BIT9. Bit9, vůdčí světová �rma v pokročilé ochraně před hrozbami, chrání duševní vlastnictví předních světových 
značek pomocí inovativních řešení založených na databázi důvěryhodnosti. Odhaluje a odstraňuje nebezpečí 
představované so�stikovaným škodlivým softwarem a kyberútoky. Bit9 chrání před pokročilými hrozbami kombi-
nací sledování v reálném čase, cloudových služeb důvěryhodnosti, průběžného sledování a řízení na základě 
cloudových databází a bílých listin. Bit9 je jedinou společností, která dokáže zastavit �ame i malware způsobující 
narušení RSA šifer.

© 2012 Bit9, Inc. Všechna práva vyhrazena. Bit9, Inc. a Parity jsou registrované obchodní značky a Global Software Registry a Parity Knowledge Center jsou 
obchodními značkami společnosti Bit9. Všechny ostatní obchodní a ochranné známky jsou vlastnictvím jejich právoplatných majitelů. Bit9 si vyhrazuje právo 
na změny speci�kací svých produktů nebo informací o jiných produktech bez předchozího upozornění.

       
    

      
      

       

 



  

www.norman.com  Norman SandBox® US Patent číslo 7,356,736

Norman Malware Analyzer G2 představuje technologii Hybrid 
SandBoxing pro průmysl, která umožňuje systémovým a bezpečnostním 
administrátorům spouštět podezřelé procesy ve vyznamenaném 
prostředí Norman SandBox® a zároveň zdrojový kód analyzovat pomocí 
virtualizovaných modulů IntelliVM společnosti Norman.

Vlastnosti
•

 

 

 

 

 

 

 

 

Výhody
 

 

 

 

 

 

Powered by  
Norman SandBox®  

and IntelliVM

Komplexní obrana proti malwaru 
pomocí Norman Network Protection

•

G2 Analysis Framework – detekce pokročilých 
a neznámých hrozeb.
Norman IntelliVM – poskytuje větší kontrolu 
nad testovaným prostředím a strukturované ukládání 
vzorků pro behaviorální analýzy vyšších úrovní.
Norman SandBox® – SandBox patentovaný firmou 
Norman a umožňující nastavení více profilů nabízí 
účinnou zbraň proti kybernetickým hrozbám.
Prověřovací filtry – postoupení výsledků probíhajících 
analýz k automatickému vyhodnocení uživatelského 
rizika.
Podpora vícenásobných virtuálních modelů. 
pro operační systémy založené na Windows XP® 
a Windows 7® a neomezené konfigurace softwaru.
Včleněná architektura umožňuje přípravu prostředí, 
kontrolu procesů, analýzy proběhlých procesů a sběr dat 
pomocí skriptů Python.

REST API (RAPI) umožňuje integraci do mnoha různých 
prostředí a pracovních procesů.
Sledování souborů z webového prostředí 
založeného na URL.

•

•

•

•

•

•

Kvalitní posouzení hrozeb a možných úniků dat 
– hybridní SandBoxing poskytuje data, jaká žádné jiné 
řešení nenabízí.
Ovládání pomocí konzole založené na webovém 
uživatelském rozhraní. Uživatel může prohledávat 
informace o malwaru, uložené vzorky, hlášení a 
události.

Vícestupňová architektura – prověření tisíců souborů 
denně souběžně se zpracováním vzorků.

Rychlé použití – integrace mnoha různých prostředí 
a pracovních procesů pomocí rozhraní API.
Snadné použití – zjednodušení informací 
pro pokročilejší posuzování rizik.

Flexibilní hlášení – uživatelsky definovatelná hlášení 
s výstrahami poskytovanými v reálném čase.

•

Je-li MAG2 doplněn nástrojem Norman Network Protection 
(NNP), je vyhledávání a zkoumání škodlivých souborů 
ve vaší síti snadné. NNP průběžně sleduje soubory, 
detekuje známý malware a předává informace 
o neznámých hrozbách do MAG2  k hloubkové analýze. 
Po dokončení analýzy v MAG2 mají bezpečnostní skupiny 
informace potřebné  pro nápravu škod způsobených 
malwarem. MAG2 navíc poskytne NNP všechna potřebná 
data, takže mohou být účinně blokovány i budoucí útoky 
malwaru.

Norman AS je přední světová společnost na poli bezpečnosti dat, ochrany internetu a analytických nástrojů. Prostřednictvím 
své technologie SandBox nabízí �rma Norman ve srovnání z konkurencí jedinečnou a aktivní ochranu. Společnost vytváří 
spojenectví zaměřená na aktivní ochranu před viry, a poskytuje tak komplexní služby na poli ochrany dat. 

Společnost Norman byla založena v roce 1984, sídlí v Norsku a působí na trzích v kontinentální Evropě, Velké Británii a USA.

•

•

•

•

•

FreeDivision s.r.o., U Pazderek 265/22, 181 00 Praha 8 - Bohnice, Česká republika
Tel: +420 220 972 426, e-mail: info@freedivision.com, www.freedivision.com

  
    



Řízení aplikací Norman – zamezuje 
spouštění malwaru a nepovolených 
procesů.

Řízení úložišť Norman – omezuje nebezpečí
ztráty dat a nákazy malwarem.

Opravy a záplaty Norman 
– identifikace a oprava poškození 
napříč celou organizací.

HLAVNÍ VÝHODY
•  

•  

•  

 

•
 

•
 

Přichází snadná a komplexní ochrana vašich úložišť pomocí 
produktu Norman Enterprise Security Suite!

 

Vlastnosti
•

 
•

 
•

 
•

 •

 

•

 
•

 

•

 

Pro více informací a pro ověření, jak můžete s nástrojem Norman Enterprise 
Security Suite získat výhody pro své podnikání, nás kontaktujte.

  

www.norman.com  Norman SandBox® US Patent číslo 7,356,736

Norman AS je přední světová společnost na poli bezpečnosti dat, ochrany internetu a analytických nástrojů. Prostřednictvím 
své technologie SandBox nabízí �rma Norman ve srovnání z konkurencí jedinečnou a aktivní ochranu. Společnost vytváří 
spojenectví zaměřená na aktivní ochranu před viry, a poskytuje tak komplexní služby na poli ochrany dat. 

Společnost Norman byla založena v roce 1984, sídlí v Norsku a působí na trzích v kontinentální Evropě, Velké Británii a USA.

Pro zajištění bezpečnosti a kompatibility ve stále pokročilejším a rychle se měnícím IT 
prostředí jsou zapotřebí nové přístupy a nová řešení. S tím, jak je stále větší množství 
dat ukládáno na vzdálených koncových úložištích, jako jsou notebooky 
a chytré telefony, přichází i stále sofistikovanější malware napadající tato úložiště 
a snažící se získat neoprávněný přístup k citlivým informacím.

Kdysi samostatné IT procesy a bezpečnostní operace musí nyní spolu bezproblémově 
spolupracovat a sdílet informace, a tak aktivně, efektivněji a účinněji řešit rizika, aby 
došlo ke zjednodušení, minimalizaci celkových nákladů a umožnění ovládání správcům 
systému.

Norman Enterprise Security Suite je správné řešení poskytující vám odpovídající 
kontrolu nad koncovými úložišti.

Modulární rozšířitelná architektura s jednoduchým a pružným řízením:
Rozšířitelná sjednocující platforma omezující zvyšování složitosti ovládání.

Řízení přístupu na základě úloh: Poskytuje kontrolu nad skupinami a doménami 
pro efektivní ochranu informací a ochranu před chybami uživatelů způsobenými 
neoprávněným přístupem.

Aktivní integrace a synchronizace adresářů: Podpora nastavení domén, 
uživatelských skupin a jednotlivých uživatelů v aktivním adresáři a zajištění synchro-
nizace s aktivním adresářem pro omezení nutnosti nastavování a údržby.

Pokročilé zjišťování aktivit a umisťování agentů: Vyhledávání koncových úložišť 
nebo přednastavené umisťování agentů do neřízených systémů.

Okamžité úpravy pravidel a akce: Nastavování pravidel a událostí v téměř 
reálném čase bez spoléhání se na technologii Push.

Informování o virtuální infrastruktuře: Identifikace všech virtuálních systémů 
v prostředí pro umožnění řízení jak fyzických, tak virtuálních soustav pomocí 
jednoho řešení.

Hlášení: Poskytuje komplexní přehled v prostředí koncových úložišť pomocí 
provozních hlášení a zpráv řízení poskytujících důležitou zpětnou vazbu.

Vylepšené Wake-on-LAN: Umožňuje probuzení offline jednotek, aby mohly být 
nainstalovány důležité záplaty a update softwaru za současného co 
nejefektivnějšího využívání energie pomocí nástroje Norman Content Wizard.

Zjednodušení IT prostředí a snížení 
celkových vlastnických nákladů.
Větší průhlednost a ovladatelnost 
koncových úložišť vaší sítě.
Zvýšení bezpečnosti a kompatibility
Podporuje Vaše IT operační 
a bezpečnostní procesy uvnitř 
rozvíjejícího se firemního prostředí.
Zefektivnění řízení úložišť 
a bezpečnostních procesů.
Zajištění průběžné ochrany úložišť 
pomocí inteligentních bílých listin.

Server: Windows Server 2003, 2003 R2, 
2008 nebo 2008 R2

Databázový server: SQL Server 2008 R2, 
2008 nebo 2005

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY

FreeDivision s.r.o., U Pazderek 265/22, 181 00 Praha 8 - Bohnice, Česká republika
Tel: +420 220 972 426, e-mail: info@freedivision.com, www.freedivision.com
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„Pro Arla Foods je hlavně zajímavá skutečnost, 
že tento systém lze implementovat bez velkých 
změn stávajícího vybavení.“  

Jens Roed Andersen, ředitel odboru 
zabezpečení informací společnosti Arla.  

Systém ochrany operací SCADA 
od společnosti Norman chrání 
proti kybernetickým útokům 
cíleným na důležité systémy SCADA.

-

-
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Norman SCADA Protection
Prevent cyber attacks from inside and outside the control system network

Útoky zevnitř nebo zvenčí přicházejícího škodlivého malwaru  způsobují škody ve výši 
miliónů dolarů a narušují služby a produkci (například Stuxnet). Výrobci, podniky 
a průmysl proto musí využívat  řešení pro  ochranu svých systémů SCADA, aby  
nedocházelo k napadání jejich programovatelných logických automatů (PLC).

Nedávné útoky Stuxnetu proti průmyslovému softwaru, systémům, výrobcům,  podnikům 
a průmyslovým odvětvím ukázaly potřebu sofistikovaných  bezpečnostních řešení, 
jako je produkt Norman SCADA Protection zabezpečující programovatelné logické 
automaty a systémy SCADA

Nepřerušené operace SCADA

Norman SCADA Protection může být nainstalován na hranici sítě pro zamezení  infekce  
ICS (podnikový řídicí systém)  škodlivými programy putujícími po síti. Počítače řízení 
podniku mohou být rovněž chráněny před nezabezpečenými přenosnými paměťovými 
médii obvykle používanými pracovníky údržby, které mohou úmyslně nebo neúmyslně 
vystavit počítače nebezpečí nákazy. Norman SCADA Protection to všechno dokáže 
bez přerušení procesů SCADA.



  

www.norman.com  

 
-

 

 

Obecné
• Umístitelné kdekoli v síti

• Snadná instalace a údržba

• Široká škála platforem hardware

• Podpora 10 Gbit/s sítí

• Podpora neomezeného množství VLAN

• Vysoká dostupnost

• Přebytkové/záložní řešení pro software & hardware

Další vlastnosti
• Nastavitelné blokování obsahu/URI

• Vícevrstvové blokování provozu nebo výluka na základě IP adresy, MAC adresy 
nebo VLAN ID

 

• Podpora řídicích systému SNMP

• Vícevláknové operace s podporou více CPU

• Podpora Linuxu

Vyhledávání malwaru
• Vyhledávání malwaru na síti v reálném čase

• Automatická prevence a kontrola nad poškozením

• Detekce a izolace zdroje malwaru

• Aktivní ochrana pomocí Norman SandBox®, Norman DNA 
Matching a Norman Exploit Detection

• Analýza neznámého malwaru pomocí nástroje Norman
SandBox® log v reálném čase

• Automatická aktualizace vyhledávacího jádra a podpisů

Hlavní výhody

První bezpečnostní řešení pro SCADA na klíč
Doručení všeho, co potřebujete pro ochranu svých systémů SCADA v jednom zařízení.

Jediný systém pro zabezpečení online i offline systémů SCADA
Norman SCADA chrání systémy podnikového řízení před napadením škodlivými 
programy napříč celou sítí a proti nezabezpečeným přenosným paměťovým jednotkám. 
NSP poskytuje ucelené řešení představující důležitou linii obrany proti kybernetickým 
útokům.

Integrovaná správa zabezpečení
Zařízení Norman SCADA Protection lze snadno ovládat pomocí jedné konzole.

Vlastnosti

„Tato snadná a bezproblémová ochrana 
před malwarem spolu s výborným a přímým 
řídicím systémem tvoří uživatelsky velmi 
příjemnou a také velmi účinnou zbraň v boji 
proti malwaru v obchodních sítích. Hledáme 
širší oblasti použití, kde by bylo možné úsilí 
firmy Norman využít.

„NNP má oproti klasickým bezpečnostním 
bránám mnoho výhod. Tento nástroj je 
možné umístit na mnohem více místech v síti. 

Instalace už nemůže být snadnější a přehle-
dnější a technologie Norman SandBox® 
představuje velmi silnou bezpečnostní 
bariéru.“

Norman AS je přední světová společnost na poli bezpečnosti dat, ochrany internetu a analytických nástrojů.  Prostřednictvím 
své technologie SandBox nabízí �rma Norman ve srovnání z konkurencí jedinečnou a aktivní  ochranu. Společnost vytváří 
spojenectví zaměřená na aktivní ochranu před viry, a poskytuje tak komplexní služby na poli ochrany dat.

Společnost Norman byla založena v roce 1984, sídlí v Norsku a působí na trzích v kontinentální Evropě, Velké Británii a USA..

Norman SandBox® US Patent číslo 7,356,736

FreeDivision s.r.o., U Pazderek 265/22, 181 00 Praha 8 - Bohnice, Česká republika
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Chraňte své 
obchodní tajemství

Komplexní správa, klasifikace a bezpečnost dat.
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ANOTACE:
Data Governance je nově vznikající disciplína 
představující sbližování kvality dat, správu dat, 
datové politiky, řízení procesů a řízení rizik v oblasti 
zpracování dat v organizaci. Prostřednictvím Data 
Governance může organizace vykonávat aktivní 
kontrolu nad procesy a metodami, kterou jejich 
správci a administrátoři vyžadují pro maximální 
efektivitu a bezpečnost.

KOMPLEXNÍ ŘÍZENÍ DAT
Nestrukturovaná data v organizacích se prudce 
rozrůstají a vymykají se kontrole. Ve většině 
organizací tvoří nestrukturovaná data 80 % 
obchodních dat a jejich objem se každých 12–18 
měsíců zdvojnásobuje. Navíc, ačkoliv přístup k 
uživatelským datům vyžaduje neustálé změny 
(vyvolané například změnou pracovních teamů, 
změnou pracovního zařazení, fluktuací zaměstnanců 
atd.), většinou se oprávnění k přístupu neruší. 
Uživatelům se tak v průběhu času hromadí stále více 
a více přístupových oprávnění. Organizace nejsou 
schopny zjistit, kdo a k jakým datům přistupuje, ani 
identifikovat nadbytečná oprávnění a vlastníky dat.

ÚPLNÝ AUDITNÍ ZÁZNAM
Varonis nabízí rámec pro aktualizaci řízení dat. 
Softwarové řešení Varonis® DatAdvantage® 
shrnuje informace o uživatelích, oprávněních, 
datech a přístupových událostech z adresářů a 
souborových serverů. Získané informace jsou 
podrobeny sofistikované analýze, která ukazuje 
podrobné informace o užívání dat a určuje 
oprávněné přístupy na základě obchodních potřeb.

Výhody a možnosti řešení:
Obousměrná viditelnost oprávnění k souborovým systémům, 
Kompletní auditní záznam událostí spojených se soubory,
Doporučení týkající se odstranění nadbytečných oprávnění,
Identifikace vlastníků dat prostřednictvím analýzy aktivity 
uživatelů,
Rozšiřitelná architektura umožňující zahrnutí dalších metadat 
a platforem (např. o klasifikaci informací prostřednictvím DCF, 
SharePoint, UNIX atd.),
Možnost dohledat, kdo a kdy provedl změnu v aktivním adresáři,
Každý přístup je monitorován a každý pokus o zneužití je ihned 
oznámen,
Informace o tom, kde lze bezpečně odstranit nadbytečná 
oprávnění k souboru a členství ve skupině, aniž by to ovlivnilo 
podnikové procesy,
Varonis aplikuje zásady ISO 27001 a pomáhá zavádět postupy 
dle ISO 27002 do praxe.

DatAdvantage sleduje každý kontakt se všemi soubory 
v  souborovém systému, tyto soubory normalizuje, zpracovává je 
a ukládá do normalizované databáze tak, aby bylo možné je rychle 
třídit a vyhledávat. Pro každou událost spojenou se souborem jsou 
poskytovány podrobné informace. Všechna tato data lze vykazovat 
a poskytnout vlastníkům dat. Sběr dat nevyžaduje nativní audit 
systému Windows.

Varonis pro komplexní správu dat nabízí tyto následující moduly, 
kterými je možno základní modul DatAdvantage rozšířit dle potřeb 
a nároků na bezpečnost, klasifikaci, migraci apod.
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DOPORUČENÁ ROZŠÍŘENÍ:
Funkcionalitu softwarového řešení Varonis® 

DatAdvantage® je možné rozšířit dalšími moduly, které 

umožňují reagovat na specifické problémy, který správa dat 

přináší:

Varonis® DatAdvantage® for UNIX
Základní modul pro Unixové systémy. Obsahuje stejné 

funkcionality jako modul pro Windows.

Varonis® IDU Data Classification Framework®

Organizace musí určit, která data z jejich obrovské 

databáze nestrukturovaných dat, jsou z firemního hlediska 

kritická, citlivá či na která se vztahují předpisy, tak aby mohly 

tato data efektivně spravovat a chránit. Jeden terabyte 

dat obvykle obsahuje asi 50 000 složek, z nichž mnohé 

pravděpodobně obsahují soubory považované za citlivé. 

Technologie klasifikace dat umožňuje vyhledání citlivých 

souborů, jejich nalezení je však jen první krok.

Jakmile se podaří najít soubory, které by mohly být citlivé, je 

třeba vyřešit další otázky:

Komu patří? Kdo k nim má přístup? Kdo je používá? Kde 

jsou moje citlivá data zpřístupněna ostatním a kde jsou 

ohrožena? Odpovědi na tyto otázky jsou důležité pro to, 

aby se nám podařilo získat použitelné informace a určit 

vhodné postupy pro správu a ochranu dat.

Varonis® DatAdvantage® for Exchange
Úložiště systému Microsoft Exchange představují 

významnou část nestrukturovaných a částečně 

strukturovaných dat. Ve většině organizací tato data tvoří 

více než 80 % dat organizace a očekává se jejich nárůst až 

o 650 % v průběhu následujících pěti let. Klíčová obchodní 

data uložená v e-mailových schránkách uživatelů a 

veřejných složkách, uživatelé s přístupem k více e-mailovým 

schránkám a distribučním seznamům a jedinečná komplexní 

struktura oprávnění systému Exchange, představují výrazný 

problém pro správu. Možnosti zjistit, kdo smí přistupovat 

k jakým prostředkům systému Exchange nebo kdo smí 

odesílat elektronickou poštu s využitím určitých pověření, 

a schopnost identifikovat nedostatečně chráněná data ve 

veřejných složkách, jsou pomocí nativních nástrojů velmi 

omezené.

Varonis® DatAdvantage® for SharePoint
Další významná část nestrukturovaných a částečně 

strukturovaných dat v  organizaci se nachází v  úložišti 

systému Microsoft SharePoint. Řízení přístupu k úložištím 

služby SharePoint, která mohou používat komplexní 

kombinaci skupin služby SharePoint, uživatelů a skupin 

služby Active Directory, představuje významný problém. 

Uživatelé a skupiny mohou používat několik úrovní 

oprávnění služby SharePoint, což znesnadňuje zjištění 

platných oprávnění. Úložiště služby SharePoint bývají 

také často podnikovými uživateli zpřístupněna globálním 

skupinám.

Varonis® DatAdvantage® 
for Directory Services
Služby pro adresáře jsou velmi důležité, neboť každý 

požadavek na vstup uživatele do služby Active Directory 

nebo do LDAP či ACL a téměř každý požadavek na přístup 

do emailové schránky, sítě SharePoint a mnoha dalších 

aplikací, odkazuje tyto uživatele nebo skupiny uživatelů do 

těchto adresářů pro autorizaci, řízení přístupu a uložení 

důležitých parametrů. Změny a další aktivity v  těchto 

adresářích je přitom často obtížné auditovat a analyzovat.
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Varonis® Data Transport
Organizace se neustále mění. Ani naše data ani naše 

infrastruktura nejsou neměnné. Data stárnou a je třeba 

je archivovat nebo přesunout na levná úložiště. Servery i 

software stárnou a vyžadují obměnu či upgrade. Firmy se 

vyvíjejí, pracovní týmy se přesouvají, společnosti se slučují 

a zase rozdělují a pouští se do nových oblastí podnikání. 

Kromě těchto „jednorázových“ přesunů je třeba průběžně 

přesouvat (nebo mazat) data, například pokud vedení 

rozhodne, že by zaměstnanci neměli na firemní servery 

ukládat hudební soubory nebo pokud je předpisy či zákony 

stanoveno, jak a kde má být obsah ukládán. Ve všech 

těchto i dalších případech bude nutné data přesunout a 

odpovědnost za jejich rychlý a bezpečný přesun bude 

spočívat na IT oddělení. Přesun dat však bohužel není 

snadný. Ve skutečnosti může být přesun dat s minimálními 

nebo žádnými prostoji velmi stresující, neboť musí být 

uložena na správná místa a s příslušnými oprávněními pro 

uživatele.

DataPrivilege®

Řízení nároků na data provádějí vlastníci firemních dat, 

protože jsou to oni, kdo nese ve vztahu k podniku za tato 

data odpovědnost. Přitom odpovědnost za definování 

oprávnění pro přístup k datům nesou ti zaměstnanci, kteří 

jsou k tomu technicky způsobilí, tj. pracovníci IT. Tento 

proces je vnitřně problematický, protože klade břemeno 

spojené s oprávněným přístupem k nejdůležitějším 

aktivům společnosti na osoby, které často nemohou chápat 

souvislosti dat, jejich hodnotu, ani to, v čem spočívá jejich 

správné používání.

Varonis® DatAnywhere®
Uživatelé si oblíbili veřejné sdílení souborů v cloudu, protože 

přináší jednoduší a efektivní spolupráci - snadnou a rychlou 

synchronizaci dat mezi lidmi i stroji kdekoliv a kdykoliv. 

Využijte prostředků vlastní infrastruktury k  vytvoření 

vlastního cloudu s využitím zabezpečeného protokolu SSL. 

Systém je dostupný na platformě Windows a Mac OS X. 

JAK VARONIS APLIKUJE ZÁSADY ISO 27001
Varonis poskytuje komplexní systém řízení ochrany 

informací pro nestrukturovaná a částečně strukturovaná 

data - obsah souborových serverů a serverů SharePoint. 

Přesněji řečeno, řešení Varonis zajišťují, že přístup k datům 

a použití citlivých a důležitých osobních dat uložených na 

těchto serverech bude odstupňován a používání citlivých 

dat bude průběžně sledováno tak, aby organizace mohly 

přesně a průběžně vyhodnocovat využívání dat jednotlivými 

uživateli a chování těchto uživatelů. Varonis vytvořil 

plně integrovanou skupinu pěti produktů poskytujících 

komplexní prostředí pro řízení, zabezpečení a hlášení 

všech aspektů využívání nestrukturovaných a částečně 

strukturovaných dat. Jde o tyto produkty: DatAdvantage pro 

Windows, UNIX, SharePoint, Data Classification Framework 

(DCF) a DataPrivilege.

SHRNUTÍ
Systém Varonis DatAdvantage umožňuje stovkám 

organizací provádět celofiremní správu dat produktivně, a to 

prostřednictvím účinného a efektivního automatizovaného 

řízení dat. Díky Varonis DatAdvantage budete používat 

správná data a správná oprávnění. Systém rovněž pomáhá 

organizacím plnit právní a finanční požadavky, jakož i 

požadavky v oblasti duševního vlastnictví a ochrany dat.



Varonis® DatAnywhere®

Využívejte výhod sdílení souborů 
v cloudu se stávající infrastrukturou
VÝZVA

VARONIS® DATANYWHERE

Vstřícnost ke koncovému uživateli
• Použití shodné techniky „uchop a přenes“ jako u sdílených 

síťových disků nebo synchronizačních adresářů cloudu.

• Odpadá školení ke složitým uživatelským rozhraním 
a metodám týmové spolupráce.

• Zálohování a správa verzí dat probíhají automaticky.

Bezpečnost dat podle Varonis
Data jsou přenášena s využitím zabezpečeného protokolu SSL.

• Každý přístup je monitorován a každý pokus o zneužití 
je ihned oznámen.

• Zajištění slučitelnosti se stávajícími metodami a přístupy 
pro správu a zpracování dat.

Využití stávající infrastruktury uživatele
• Odpadá nákladné ukládání dat na bázi cloudu.

• 

• Data není nutno kopírovat nebo přesouvat.

• 

Posílení stávající správy přístupu
Ověřování pomocí Active Directory nebo LDAP.

• Přístup k datům získá pouze uživatel s oprávněním 
pro přístup ke zdrojům dat.

• 

Systém byl vytvořen pro firemní spolupráci
• Podpora více serverů v různých zeměpisných lokalitách.

• 

Bezpečný přístup k internetu
• 

• 

• Časově omezená platnost externě sdílených dat.

• 

Pracovní prostory
• Synchronizace různých dat s různými zařízeními.

• Synchronizace různých dat s různými uživateli.

• Tvorba a snadné sdílení pracovních formulářů pro týmy, 
pobočky nebo jednotlivce.

Uživatelé si oblíbili veřejné sdílení souborů v cloudu, protože přináší 
zjednodušení spolupráce - snadnou a rychlou synchronizaci dat mezi 
lidmi i stroji. Pro obchodní účely ovšem veřejné služby pro cloudové 
sdílení souborů nejsou použitelné z mnoha důvodů:

 Ukládání kritických obchodních dat u třetí strany je riskantní a často
  není bezpečné.
 Cloudové skladování dat je nákladné.
 Infrastruktura cloudu je z hlediska firemní infrastruktury vyčleněná 
 a  nadbytečná.
 Duplicita dat, která už existují ve firemní infrastruktuře, zvyšuje
 složitost a riziko.
 Správa oprávnění pro cloud vyžaduje zásahy do Active Directory 
 a do databáze přístupových oprávnění.
 Nedostatečný přehled o tom, kdo přistupuje k datům - žádný záznam,
  žádná kontrola, žádná výstraha.
 Nulová kontrola obsahu (např. klasifikace citlivých dat). 

V důsledku toho mnohá oddělení IT blokují přístup ke stránkám s clou- 
dovým sdílením souborů, ovšem zaměstnanci kvůli masivnímu zvýšení 
produktivity pokračují ve využívání cloudových služeb bez sankcí a 
zvyšují tak rizikovost obchodu vůči třetím stranám. Firmy tak ztrácejí 
přehled o svých datech a ztrácejí nad nimi kontrolu.

Tradiční sdílení souborů na bázi CIFS je vhodné pro uživatele v síti LAN, 
ale není vhodné pro rostoucí počet pracovníků se vzdáleným přístupem 
ani nepodporuje vícenásobné využívání zařízení. Stávající infrastruktura 
se musí adaptovat na nový fenomén sdílení formou veřejného cloudu. 
Firmy musejí být schopné nabídnout moderní způsob spolupráce na 
infrastruktuře, do které už investovaly a o které vědí, jak ji spravovat a 
chránit.

•

•

•

•

•

•

•

Možnosti a výhody

Konečné kopie jsou vždy uloženy ve stávajícím firemním 
úložišti dat.

Uživatel řídí rychlost, dostupnost a bezpečnost.

Není nutno rekonfigurovat nebo replikovat oprávnění 
vně souborového systému a Active Directory.

Podpora sdílení souborů a odstraňování duplicity.

Vymezení specifických adresářů pro synchronizaci s prostředím 
mimo firmu.

Přiřazení specifických uživatelů oprávněných k externí 
synchronizaci.

Konfigurace přístupových oprávnění k zápisu nebo pouze 
ke čtení dat.

• 

• 
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JAK TO PRACUJE?
Varonis® DatAnywhere převádí protokoly LAN (CIFS) do 
bezpečného protokolu optimalizovaného pro internet (HTTPS) 
pomocí dynamické škálovatelné infrastruktury pro zpracování 
dat, která poskytuje přístup na úrovni https a blokovou synchro-
nizaci se vzdálenými zařízeními. Všechny komponenty DatAny-
where jsou umístěny ve vaší firemní síti a pracují na standard-
ních serverech - komponenty DatAnywhere lze pro malé firmy 
instalovat v samostatném virtuálním uzlu nebo je lze ve firmě s 
mnoha servery a zařízeními NAS na více místech distribuovat do 
více úrovní.

Varonis® DatAnywhere nabízí oddělení IT možnost poskytnout 
alternativu ke cloudovému sdílení souborů, která je bezpečná, 
jednoduchá a představuje zlomek nákladů pro sdílení dat na bázi 
cloudu.

Představte si, že máte ve firemním úložišti uloženy terabyty dat. 
Vaše firemní infrastruktura je spravována a chráněna v souladu 
s firemní bezpečnostní politikou a umožňuje řídit toky dat podle 
potřeby. DatAnywhere umožňuje provést okamžitou transfor-
maci firemní infrastruktury na bezpečnou synchronizační 
platformu, podobnou cloudovému přístupu.

DatAnywhere umožňuje:

 Vytvořit bezpečný soukromý cloudový přístup na základě 
 stávající infrastruktury pro sdílení souborů.
 Uchovat data na stávajících serverech.
 Zachovat stávající oprávnění (např. NTFS a Active Directory).
 Poskytnout bezpečnou synchronizaci souborů na podnikové
  úrovni a přístup pomocí mobilních zařízení.
 Ukládání konečných verzí ve firemním úložišti dat.
 Řízení rychlosti, dostupnosti a bezpečnosti uživatelem.

•

•

•

•

•

•

ŘEŠENÍ


