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Ideální pro malé firmy, které 
hledají jednoduché a přitom 

efektivní zabezpečení

Doporučeno středně velkým 
společnostem, které hledají 

komplexní ochranu

Pro společnosti, které hledají 
jedinou platformu, která 

integruje prevenci, detekci a 
analýzu rizik a incidentů.

Pro společnosti, které hledají 
integrovanou ochranu 

koncových bodů nové generace 
a platformu EDR, která chrání 

před sofistikovanými 
kybernetickými hrozbami.

GravityZone Ultra rozšířená o 
ochranu a monitoring síťového 

provozu

Doporučeno společnostem, 
které hledají integrované 
zabezpečení s maximální 

flexibilitou licencování.

Správa On-premises / Cloud On-premises / Cloud On-premises / Cloud On-premises / Cloud Cloud On-premises

Konzistentní ochrana nové generace napříč všemi typy koncových bodů
▼ Fyzické a virtuální stolní počítače a notebooky
Nejmodernější zabezpečení koncových zařízení.
▼  Servery a virtuální desktopy (VDI, DaaS) - on-premises nebo v cloudu
Ochrana Pro-VM, Pro-Cloud s inteligentním centralizovaným skenováním umožňující 
vysoký výkon a maximální úsporu IT prostředků.
▼ Mobilní zařízení

Zabezpečení mobilních zařízení a platforem. (plánováno od Q2/2021 provoz v cloudu)

▼ Microsoft® Exchange
Bezkonkurenční ochrana mailboxů proti malwaru, spamu a phishingovým útokům.
▼ IoT zařízení
Bezagentová ochrana, která je schopna detekovat hrozby IIoT, IoMTs a dalších typů 
IoT.

MODULY PREVENCE

▼Lokální a cloudové strojové učení
Proaktivní detekce neznámého malwaru. Modely strojového
učení používající více než 80 000 různých statických a dynamických postupů, které jsou 
průběžně upravovány na základě získaných
údajů z miliard různých vzorků souborů shromážďovaných z více než 500 milionů 
koncových bodů po celém světě.
▼Pokročilý Anti-Exploit
Technologie ochrany před zneužitím zranitelností chrání paměť zranitelných aplikací 
jako jsou různé prohlížeče a kancelářské programy. Pokročilé mechanismy sledující 
rutinní přístupy do paměti, aby detekovaly a blokovaly škodlivý kód.
▼Automatické výlečení a odstranění
Automaticky blokuje hrozby prostřednictvím předdefinovaných pravidel, jako je 
ukončení procesu, přesun do karantény nebo blokování přístupu.
▼ Detekce bezsouborových útoků
Chrání před útoky, které se pokoušejí provést změny přímo v paměti.
▼ Detekce síťových útoků
Chrání před hrozbami využívajících slabá místa v síti.
▼HyperDetect™ (Inteligentní strojové učení)
Engine využívající strojového učení a pokročilou heuristiku. Detekuje sofistikované 
hrozby a cílené útoky, blokuje hackerské nástroje, bezsouborové útoky, zero-day útoky, 
anomálie a další nebezpečný neznámý malware.
▼ Sandbox Analyzer
Automaticky odesílá podezřelé soubory k bezpečné detonaci, analyzuje a poskytuje 
vyhodnocení v reálném čase. Detekuje zero-day a cílené útoky.  Analýza konkrétního 
souboru probíhá pouze jednou - výhodné pro střední a velké organizace

▼Process Inspector
Behaviorální analýza v reálném čase. Monitoruje všechny procesy spuštěné v 
operačním systému a pokud je proces považován za škodlivý, ukončí jej. Též známé 
jako ATC (Advanced Threat Control).
▼Ransomware Mitigation
Vytváří  průběžně zálohu souborů v reálném čase. V případě ransomwarového útoku 
obnoví veškeré soubory do původního stavu a tím zabraňuje ztrátě dat.
▼Vizualizace incidentů
Poskytuje kompletní průběh útoků, včetně detailních informací a tagování dle MITRE 
ATT&CK® taktik a technik. Výrazně snižuje časovou náročnost řešení bezpečnostních 
incidentů.
▼ Analýza primární příčiny
Zobrazuje detail útoku a odhaluje počátek a způsob vedení útoku. Výrazně usnadňuje 
řešení bezpečnostních incidentů. Každý incident dostává automaticky skóre dle 
závažnosti a tím usnadňuje prioritizaci řešení incidentů.
▼ Detekce anomálií
Zvýraznění neobvyklého chování na základě MITRE ATT&CK® technik a na základě 
vlastního výzkumu společnosti Bitdefender.
▼MITRE ATT&CK® informace
Techniky MITRE ATT&CK® databáze poskytují podrobné informace o povaze a 
průběhu hrozeb, které byly detekovány v systému.

▼ Analýza rizik na koncových bodech
Vyhodnocuje, prioritizuje a vytvrzuje chybná nastavení bezpečnosti v operačních 
systémech koncových bodů, známé zranitelnosti aplikací instalovaných na koncových 
bodech a rizikové chování uživatelů koncových bodů pomocí snadno pochopitelného 
seznamu.
▼ Ochrana před webovými hrozbami
Skenuje příchozí webový provoz, včetně protokolu SSL, HTTP a HTTPS, aby se 
zabránilo stažení malwaru do koncového bodu. Automaticky blokuje phishing a 
podvodné webové stránky. Ukazuje skóre důvěryhodnosti vyhledávaných webových 
stránek.
▼ Kontrola zařízení
Monitoruje a umožňuje spravovat přístup k veškerým vyměnitelným zařízením. ( USB 
Flash disky, HDD, atd.)
▼ Application Control (Blacklisting)
Umožňuje kompletní správu a kontrolu spuštěných aplikací přidáním nežádoucího 
software na černou listinu. Pomáhá zamezit šíření škodlivého kódu.
▼ Application Control (Whitelisting)
Poskytuje plnou viditelnost a kontrolu nad aplikacemi instalovaných či spouštěných na 
koncových bodech společnosti. Brání spuštění jakékoli aplikaci, která není povolena.

▼ Firewall
Plně vybavený obousměrný firewall, který řídí centrálně přístup aplikací na koncových 
bodech do lokální sítě a na internet. Dále může firewall chránit systém před 
skenováním portů, omezovat sdílení připojení k síti internet a varovat, když se nové 
uzly připojí k nezabezpečené Wi-Fi síti.

▼E-mail Security

Ochrana pro všechny e-mailové služby, včetně Office 365

▼Patch Management
Udržuje automaticky operační systém a aplikace třetích stran aktuální. Pouze pro OS 
Windows.
▼Full Disk Encryption
Chrání data proti neoprávněnému čtení v případě ztráty zařízení vynucením šifrování 
celého pevného disku na koncovém bodu s využitím mechanismů poskytovaných OS 
Windows (BitLocker) a MacOS (FileVault). Ulehčuje obsluhu jednoduchou centrální 
správou šifrovacích klíčů.
▼HyperDetect™ a pokročilý Sandbox

 ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔

Bezpečnostní produkty určené  pro malé, střední a velké organizace

Druhy chráněných zařízení

 ✔ (pouze On-Premises)  ✔ (pouze On-Premises)  ✔ (pouze On-Premises)  ✔

 ✔  ✔  ✔  ✔  ✔

 ✔

 ✔  ✔  ✔  ✔  ✔

 ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔

SECURITY TECHNOLOGIES

 ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔

 ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔

 ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔

 ✔  ✔  ✔  ✔  ✔

 ✔  ✔  ✔  ✔

 ✔  ✔  ✔  ✔

 ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔

MODULY DETEKCE A REAKCE

 ✔  ✔  ✔

 ✔  ✔  ✔  ✔

 ✔

 ✔  ✔  ✔

 ✔  ✔  ✔  ✔

MODULY VYTVRZOVÁNÍ A ANALÝZY RYZIK

 ✔  ✔ 

 ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔

 ✔ (pouze Cloud)  ✔ (pouze Cloud)  ✔ (pouze Cloud)  ✔ (pouze Cloud)  ✔ 

 ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔ 

 ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔

 ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔

 ✔ (pouze On-Premises)  ✔ (pouze On-Premises)  ✔ 

add-on
(pouze Cloud)

add-on
(pouze Cloud)

add-on
(pouze Cloud)

add-on
(pouze Cloud)

add-on
(pouze Cloud)

DOSTUPNÉ ADD ON

ROZŠÍŽENÍ BEZPEČNOSTI POMOCÍ VOLITELNÝCH PRODUKTŮ

add-on add-on add-on add-on add-on  ✔

add-on add-on add-on add-on add-on  ✔

 

- porovnání B2B produktů

GravityZone je bezpečnostní platforma, kterou lze spravovat lokálně nebo v cloudu. Každý z níže uvedených produktů obsahuje vícevrstvou ochranu s osvědčeným strojovým učením, pokročilou heuristikou, 
anti-ransomwarem, silným anti-exploitem, signaturami, firewallem a správou zařízení (device control).



Využijte funkci HyperDetect™ a pokročilý Sandbox provozovaný v zabezpečeném AWS 
Cloudovém prostředí u alacarte Enterprise licencování. Po detonaci jednotlivých 
souborů se celá instance VM maže. Poznámka: Pokročilý on-premises sandbox včetně 
podpory vlastních golden image přizpůsobené vašemu prostředí lze zakoupit navíc 
jako add-on.
▼Endpoint Detection and Response modul
Využijte funkci EDR u Enterprise licencování . Tento modul lze provozovat i samostatně 
bez nasazení EPP (anti-malware ochrany koncových bodů).
▼Endpoint Detection and Response Storage
Umožňuje dlouhodobé ukládání EDR raw dat (30, 90 a 180 dní). Tento modul lze 
nasadit pokud vám základní úložiště v cloudu pro zpětnou analýzu historických RAW 
dat nestačí. Platí pouze pro provozování EDR v Cloudu. Není potřeba pro on-premise 
nasazení.

▼Hypervisor Introspection
Revoluční technologie, která využívá hypervisor k ochraně virtuálních strojů před 
pokročilými i cílenými útoky na úrovni jádra a přímého přístupu do fyzické paměti 
virtualizovaných strojů. Proaktivní ochranná vrstva nejen proti APT (pokročilým 
perzistentním hrozbám) a novým neznámým hrozbám, kterou lze kombinovat s dalšími 
vrstvami ochrany od Bitdefenderu či jiného výrobce. 
▼Security for Storage
Antimalwarové skenování založené na strojovém učení pro síťová úložiště (NAS) a 
systémy sdílení souborů kompatibilní s protokolem ICAP.
▼Network Traffic Security Analytics

Inteligentní cloudový nástroj využívající síťových sond a strojového učení k včasné 
detekci pokročilých útoků na síťové vrstvě.

▼Advanced Threat Intelligence
Sbírá data ze senzorů po celém světě - srovnává stovky tisíc incidentů a proměnuje je v 
data potřebná pro vyhodnocování hrozeb v reálném čase.
▼Sandbox Analyzer On-premises
Sandbox nové generace s umělou inteligencí s pokročilou detekcí.

Licencování BUNDLE BUNDLE BUNDLE BUNDLE BUNDLE POLOŽKOVĚ

Licenční podmínky
Zahrnuje servery a desktopy. Pro 

servery lze použít až do 30% 
licencí

Zahrnuje servery, desktopy, 
mobily a Exchange schránky. Pro 

servery lze použít až do  35% 
licencí.

Zahrnuje servery, desktopy, 
mobily a Exchange schránky. Pro 

servery lze použít až do  35% 
licencí.

Zahrnuje servery, desktopy, 
mobily a Exchange schránky. Pro 

servery lze použít až do  35% 
licencí.

Zahrnuje servery, desktopy, a 
Exchange schránky. Pro servery 

lze použít až do  35% licencí.

tel.:      +420 245 501 800
email:   info@bitdef.cz
web:     www.bitdef.cz

 ✔

 ✔

COMPATIBLE PRODUCTS

add-on
(pouze Cloud) add-on

add-on add-on  ✔

 ✔ (pouze On-Premises)  ✔ (pouze On-Premises)  ✔ (pouze On-Premises)  ✔
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 ✔ (pouze On-Premises)  ✔ (pouze On-Premises)  ✔

 ✔  ✔  ✔  ✔
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 ✔
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