
Natychmiastowa dostępność
(integracja z platformą XDR)

Intuicyjne scenariusze

Synergia rozwiązań bezpieczeństwa

Zarządzanie rozwiązaniami firm
trzecich

TEHTRIS został uznany za
reprezentatywnego producenta
w ramach zestawienia 2021 Market
Guide for Extended Detection and
Response*.

SECURITY ORCHESTRATION, AUTOMATION &
RESPONSE

AUTOMATYZACJA
POZWALAJĄCA NA
ORKIESTRACJĘ
I OPTYMALIZACJĘ
CYBERBEZPIECZEŃSTWA

W obliczu cyberataku liczy się każda minuta i każde działanie. Czas reakcji jest
kluczowy: Twoje zespoły muszą dysponować odpowiednimi narzędziami, by móc
podjąć najlepsze decyzje mające na celu ochronę infrastruktury IT.

Wydajność i oszczędność czasu

Orkiestracja i unifikacja bezpieczeństwa

Przyspieszenie podejmowania decyzji

Optymalizacja i dostosowywanie alertów

Scenariusze ochrony

Automatyzacja procesów reagowania na
incydenty

Zyskaj cenne sekundy podczas reagowania
na ataki

KORZYŚC I

W ochronie przed współczesnymi, wyrafinowanymi cyberatakami niezbędne jest
zastosowanie automatyzacji. TEHTRIS SOAR maksymalizuje efektywność Twoich
rozwiązań w walce ze znanymi i nieznanymi zagrożeniami poprzez usprawnienie
procedur bezpieczeństwa. Rozwiązanie pozwala Twoim zespołom zaoszczędzić czas
poprzez zastosowanie zautomatyzowanej orkiestracji wszystkimi narzędziami do
wykrywania zagrożeń. Dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji CYBERIA, TEHTRIS
SOAR pozwala na przyspieszenie wykrywania, nadawania kontekstu i reagowania na
zagrożenia (neutralizacja lub dalsza analiza).

TEHTRIS SOAR

Zmaksymalizuj responsywność i zautomatyzuj
procesy oraz działania naprawcze:

TEHTRIS SOAR oferuje Twoim zespołom
dodatkowe narzędzia pozwalające na
automatyczne reagowanie na incydenty
przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności
rozwiązań bezpieczeństwa IT, z których
korzystasz.

Dzięki TEHTRIS
SOAR Twoi analitycy
skupiają się na tym,
co najważniejsze

Scenariusze TEHTRIS SOAR
pozwalają na zapewnienie
synergii między rozwiązaniami
cyberbezpieczeństwa i poprawie-
nie wydajności zarządzania
incydentami. Intuicyjny interfejs
daje Ci dostęp do łatwego
w obsłudze edytora scenariuszy
oraz do gotowych szablonów
pozwalających na szybki start.

Scenariusze mogą być w pełni
dostosowywane, by spełniać
wymagania Twojej infrastruktury.
Powierz rutynowe oraz
powtarzające się zadania
technologii TEHTRIS SOAR i daj
swoim analitykom możliwość
szybszego podejmowania kluczo-
wych decyzji.

Orkiestracja, automatyzacja i reakcja
24/7



KONTAKT

tehtris@dlp-expert.pl
dlp-expert.pl/tehtris

TEHTRIS XDR Platform

Rozwiązanie TEHTRIS XDR Platform
jest w 100% kompatybilne ze
standardem MITRE ATT&CK

Technologia SOAR zintegrowana z produktem
TEHTRIS XDR Platform pozwala Twoim rozwiązaniom
współpracować, by zapewnić holistyczne zarządzanie
cyberbezpieczeństwem, nadawanie kontekstu incy-
dentom, a także scenariusze ostrzegania
i reagowania, co w efekcie znacznie przyspiesza
procesy decyzyjne.

TEHTRIS SOAR może zarządzać zewnętrznymi narzędziami
(takimi jak Zcaler czy Proofptint). Rozwiązania firm trzecich
mogą być także uwzględniane we wszystkich scenariuszach
ochrony, dzięki czemu zapewniasz optymalne zabezpieczenie
dla swojej infrastruktury.

Poproś
o demo

*Gartner oraz Market Guide są zarejestrowanymi znakami handlowymi organizacji Gartner Inc.
i/lub podmiotów stowarzyszonych na terenie Stanów Zjednoczonych oraz globalnie. Znaki te
zostały użyte w niniejszych materiałach za zgodą.Wszelkie prawa zastrzeżone.

*TEHTRIS został uznany reprezentatywnym producentem w branży w raporcie 2021 Market Guide
for Extended Detection and Response, Craig Lawson, Peter Firstbrook, PaulWebber, 8 listopada
2021 r.


