
 Fișă de produs

Soluții AV, EDR și module 
pentru analiza riscurilor și 
reducerea suprafeței de atac 
de generație următoare, 
centralizate și eficiente
Noile atacuri sofisticate de tip ransomware și breșele de securitate a datelor 
reușesc să evite cu ușurință majoritatea produselor antivirus, amenințând 
furnizorii de servicii de securitate și companiile cliente, în vreme ce extinderea 
modelului de lucru de la distanță amplifică semnificativ riscurile.
Bitdefender GravityZone Cloud MSP Security este o soluție de securitate 
cibernetică centralizată, extrem de eficientă, care previne și detectează mai 
multe amenințări avansate decât orice alt produs AV de generație următoare 
sau EDR.

Cea mai cuprinzătoare 
securitate unificată
Experții în materie de securitate au ajuns la un consens potrivit căruia 
controalele preventive nu sunt suficiente pentru a opri atacurile moderne, 
iar munca de la distanță extinde semnificativ suprafața de atac. Cu toate 
acestea, adoptarea unor instrumente precum EDR sau SIEM fără o bază 
solidă și profundă poate crește rapid costurile generate de multe incidente și 
rezultate fals pozitive care necesită investigații. De asemenea, poate duce la 
întârzieri în oprirea atacurilor, permițând breșele de securitate datelor.
GravityZone Cloud MSP Security este o soluție de securitate cu mai 
multe niveluri, care valorifică o gamă largă de tehnologii, atât out-of-the-
box, cât și add-on-uri opționale, precum și machine learning-ul și analiza 
comportamentelor pentru a oferi protecție împotriva atacurilor avansate.
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Pe scurt
Concepută special pentru Furnizorii de 
Servicii cloud și administrate, Bitdefender 
GravityZone Cloud MSP Security reduce 
la minim cheltuielile cu securitatea și 
operaționale și maximizează profitul 
oferind o platformă unică pentru 
gestionarea securității și o licență lunară 
bazată pe consum pentru toți clienții.

De ce MSPs aleg 
Bitdefender
CEA MAI EFICIENTĂ SECURITATE 
CIBERNETICĂ BAZATĂ PE INTELIGENȚĂ 
ARTIFICIALĂ
Mulțumită celor peste 30 de niveluri 
de tehnologie și inteligenței artificiale 
avansate, perfecționată încă din 2008, 
Bitdefender se clasează constant pe primul 
loc în domeniul prevenției și detecției în 
cadrul testărilor independente AV&EDR..

SECURITATE CENTRALIZATĂ END-TO-
END
O singură platformă MSP, cu API-uri extinse 
și mai multe integrări RMM decât orice 
alt furnizor de soluții de securitate, care 
automatizează sarcinile și reduce costurile.

MAXIMIZAREA PROTECȚIEI ȘI 
PROFITURILOR ÎN CONTEXTUL LUCRULUI 
DE LA DISTANȚĂ
Soluția Bitdefender include analiza riscului, 
firewall, IDS, controlul conținutului și 
dispozitivelor și add-on-uri opționale de 
securitate avansată cu licențiere flexibilă, 
ajutând MSP-urile să-și maximizeze 
protecția și profiturile în contextul lucratului 
de acasă.

GravityZone Cloud MSP Security

„Produsul chiar funcționează. Face 
exact ceea ce ar trebui să facă, iar 
serviciul de asistență este excelent. 
L-am evaluat din nou și nu există 
niciun produs pe piață care să se 
ridice la același nivel.”

Will McKillop, Director of Field Service, 
Pinnacle Hospitality Systems
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3945 Freedom Circle

Ste 500, Santa Clara

California, 95054, SUA

Bitdefender este un lider recunoscut în domeniul securității IT, care oferă soluții superioare de prevenție, detecție și răspuns la incidente 

de securitate cibernetică.  Milioane de sisteme folosite de utilizatori individuali, companii și instituții guvernamentale sunt protejate de 

Bitdefender, unul dintre cei mai de încredere experți în combaterea amenințărilor informatice, în protejarea datelor și în consolidarea 

rezilienței cibernetice.  Ca urmare a investițiilor susținute în cercetare și dezvoltare, laboratoarele Bitdefender descoperă peste 400 de noi 

amenințări informatice în fiecare minut și analizează zilnic circa 40 de miliarde de amenințări.  Compania a inovat constant în domenii 

precum antimalware, Internet of Things, analiză comportamentală și inteligență artificială, iar tehnologiile Bitdefender sunt licențiate 

către peste 150 dintre cele mai cunoscute branduri de securitate din lume.  Fondată în 2001, compania Bitdefender are clienți în peste 

170 de țări și birouri pe toate continentele.

Mai multe detalii sunt disponibile pe www.bitdefender.ro

Toate drepturile rezervate. © 2022 Bitdefender. Toate mărcile comerciale, denumirile comerciale și produsele menționate aici sunt 

proprietatea deținătorilor respectivi.
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Construiți o securitate avansată pornind de la o bază 
cu eficiență dovedită, axată pe bunele practici
Bitdefender adoptă o abordare bazată pe cele mai bune practici, utilizând patru niveluri de securitate cuprinzătoare care blochează 
automat chiar și amenințările avansate din faza de pre-execuție, reducând drastic eforturile manuale de detecție și răspuns:

Reducerea suprafeței de atac și 
Analiza riscurilor

CORE
Analiza riscurilor  
Descoperiți și remediați 
vulnerabilitățile, monitorizați și 
îmbunătățiți scorurile de risc

Protecție împotriva amenințărilor 
web  
Scanarea traficului asociat 
comportamentului, acțiuni anti-
phishing, Search Advisor

Controlul conținutului  
Restricționați accesul utilizatorilor la 
aplicații, site-uri web sau la anumite 
categorii web

Controlul dispozitivelor  
Controlați accesul și utilizarea 
dispozitivelor externe

ADD-ON
Patch Management  
Aplicare flexibilă și rapidă a patch-
urilor pentru sistemul de operare 
Windows și aplicații terțe

Full Disk Encryption  
Gestionare simplă a cheilor și 
raportare privind conformitatea, 
folosind tehnologiile native de pe 
sistemele de operare Windows și Mac

Securitate pentru medii virtuale 
și Securitate pentru AWS  
Scanare optimizată și performanță 
îmbunătățită pentru workload-urile 
fizice, virtuale și în cloud

Securitate pentru containere  
Securitate concepută pentru 
containere și workload-uri Linux în 
medii hibride și multi-cloud.

Prevenție automată, 
monitorizare comportamentală 
și remediere

CORE
Protecție împotriva atacurilor 
exploit  
Detectează tehnicile de exploit și 
blochează exploit-urile de tip „zero-
day” 

Monitorizare comportamentală  
Monitorizare continuă de tip 0-trust 
a proceselor; blocare automată a 
proceselor periculoase

Protecția împotriva atacurilor în 
rețea  
Blochează atacurile bazate pe rețea, 
cum ar fi atacurile de tip brute force 
sau furtul de parole

Firewall  
Firewall-ul bidirecțional gazdă 
protejează toate endpoint-urile, 
indiferent de locația acestora

Remediere ransomware  
Restabiliți fișierele din copiile de 
siguranță după atacurile ransomware

ADD-ON
Securitate e-mail  
Blochează atacurile avansate de tip 
ransomware prin e-mail, fraudele 
prin care se încearcă însușirea unei 
identități, phishing-ul și spam-ul

Detecție și răspuns la atacurile 
avansate

ADD-ON
Advanced Threat Security
Protecție împotriva atacurilor 
fără fișiere   
Scanează liniile de comandă din 
memorie, blocând atacurile fără fișiere 
sau bazate pe scripturi

Tehnologie HyperDetect bazată 
pe modele de machine learning 
customizabile  
Modele de machine learning 
speciale, personalizabile, care previn 
ransomware-ul avansat, atacurile fără 
fișiere și amenințările de tip „zero-day”

Sandbox Analyzer în cloud  
Analiza automată și manuală a 
potențialelor amenințări, verdicte și 
informații privind comportamentele

Detecție și răspuns pentru 
endpoint-uri
Informații și vizualizări asupra 
atacurilor   
Înțelegeți modul în care s-au 
desfășurat atacurile, respectați 
conformitatea

Detecția din timp a breșelor de 
securitate  
Detecții ierarhizate ale incidentelor, cu 
tag-uri MITRE detaliate

Opțiuni pentru investigații 
direcționate și măsuri de 
răspuns  
Recomandări de acțiuni și răspunsuri, 
cum ar fi izolare sau comenzi „shell” 
de la distanță

Serviciul administrat de detecție 
și răspuns (MDR)

Serviciu ADD-ON
MDR pentru MSP
Operațiuni de securitate 24/7
Gestionarea amenințărilor
Playbook-uri de răspuns 
personalizabile
Recomandări ale experților
Analiza cauzei rădăcină și a 
impactului
Threat hunting pe baza riscurilor
Manager de cont alocat pentru 
securitate
Notificări personalizabile
Răspuns la incidente la nivel 
enterprise
Add-on-uri XDR disponibile
Servicii profesionale opționale
Suport prioritar enterprise

Aflați mai multe și obțineți versiunea completă de evaluare a Bitdefender GravityZone Cloud MSP Security: https://www.bitdefender.com/business/
service-providers-products/cloud-security-msp.html


