
Koordynacja wszystkich Twoich
rozwiązań cyberbezpieczeństwa,
łącznie z produktami innych firm

Wykrywanie i reagowanie na
zagrożenia bez interakcji człowieka

Ochrona chmury, systemów
i sieci

Scentralizowane prace dochodzenio-
we dot. incydentów bezpieczeństwa

Interaktywny panel przyspieszający
gromadzenie informacji

Rozszerzone technologie TEHTRIS:
CTI, CYBERIA AI, UEBA oraz SOAR

Modułowa platforma z możliwo-
ściami dostosowywania

KORZYŚC I

Rozwiązanie TEHTRIS XDR
Platform ułatwia i przyspiesza
współpracę w zakresie reago-
wania na cyberataki. Możesz
z łatwością tworzyć grupy
dochodzeniowe oraz współdzie-
loną przestrzeń roboczą dla
analityków i oszczędzać cenny
czas podczas obsługiwania
incydentu. Platforma XDR jest
wyposażona w rozszerzone
zarządzanie filtrowaniem oraz
możliwości wspólnego redago-
wania zasobów związanych
z incydentem, dzięki czemu
analiza może być jeszcze
bardziej szczegółowa.

Globalny wgląd w całą Twoją infrastrukturę
z poziomu zunifikowanej konsoli

Rozszerzone możliwości współdziałania
i zwiększona responsywność

Zintegrowana technologia SOAR oraz
tworzenie własnych scenariuszy ochrony

Łatwa integracja dzięki zestawom API
Monitoring w trybie 24/7 i ochrona
wszystkich Twoich zasobów IT

eXtended Detection & Response

Rozwiązanie TEHTRIS XDR Platform unifi-
kuje wszystkie Twoje rozwiązania cyberbez-
pieczeństwa, a także kontrolę dostępu
i narzędzia zarządzania logowaniem. Biblio-
teka dostępnych zestawów API pozwala na
połączenie rozwiązań innych firm z platformą
XDR. Wszystkie alerty i zdarzenia będą trafia-
ły do rozwiązania XDR, dzięki czemu otrzy-
masz holistyczny obraz swoich zasobów IT.

Gdy dojdzie do incydentu, będziesz miał
możliwość korzystania z rozbudowanych
narzędzi analitycznych z centralnym przedsta-
wieniem alertów ze wszystkich Twoich rozwią-
zań bezpieczeństwa. Rozwiązanie daje pełny
dostęp do szczegółowych informacji
o wykrytych zagrożeniach i niebezpiecznych
działaniach.

Reaguj w czasie rzeczywistym na cyberataki i zarządzaj wszystkimi rozwiązaniami
cyberbezpieczeństwa z poziomu jednej platformy. TEHTRIS XDR Platform daje Ci pełny
wgląd w Twoje zasoby, ułatwia współpracę Twoich zespołów i pozwala na reagowanie oraz
neutralizowanie ataków z użyciem hiperautomatyzacji w trybie 24/7.

Pełny wgląd w Twoje cyberbezpieczeństwo

Nasza autorska sztuczna inteligencja CYBERIA (analiza behawioralna, uczenie maszynowe
i wiele więcej), baza wiedzy o cyberzagrożeniach (CTI) oraz technologia SOAR zwiększają
możliwości wykrywania i reagowania w Twojej sieci.

TEHTRIS XDR Platform
Współdziałanie narzędzi cyberbezpieczeństwa pozwalające na
rozszerzone reagowanie na zagrożenia z użyciem hiperautomatyzacji.

24/7

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

* 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, Paul Webber, 8 listopada 2021 r.

KLUCZOWE FUNKCJE

Orkiestracja rozwiązaniami bezpieczeństwa
w celu zapewnienia błyskawicznego wykrywania
i neutralizowania z użyciem hiperautomatyzacji.

Własne scenariusze ochrony dzięki TEHTRIS SOAR,
nawet dla rozwiązań firm trzecich (Zscaler,

Proofpoint i więcej).

Dostęp do rozszerzonych technologii TEHTRIS:
TEHTRIS CTI (baza wiedzy z eksperckimi informacjami
o setkach milionów zagrożeń), innowacyjna sztuczna
inteligencja CYBERIA, sandboxing, moduł analizy

behawioralnej i więcej.

Zestawy API
pozwalające na łatwą integrację technologii firmy

TEHTRIS z Twoim ekosystemem.

Alerty cyberbezpieczeństwa na Twoim telefonie
dzięki rozwiązaniu TEHTRIS MTD.

Rozszerzone panele informacyjne
dające globalny wgląd w ochronę, z możliwością

obserwowania wskaźników analizy w czasie
rzeczywistym. Panele są skalowalne i pozwalają na
dostosowywanie oraz eksportowanie informacji.

SoC in the box:
pełna automatyzacja alertów bazująca na sztucznej

inteligencji opracowanej przez firmę TEHTRIS.
Możliwość priorytetyzacji i grupowania alertów

EDR w celu przyspieszenia analizy.

Analiza w sandboksie z możliwością konfiguracji
oraz raporty z analizy zgodne ze standardem MITRE

ATT&CK, dające szerszy kontekst incydentu

Szczegółowe informacje o neutralizacji incydentu
dzięki zastosowaniu specjalnych znaczników

skorelowanych z Twoim istniejącym
rozwiązaniem.

Orkiestracja cyberbezpieczeństwem i automatyzacja
reakcji na cyberataki to jedne z kluczowych wymogów
współczesnego bezpieczeństwa. TEHTRIS SOAR daje
Ci możliwość generowania własnych reguł ochrony
i optymalizowania wykrywania oraz reagowania
z użyciem hiperautomatyzacji, także dla rozwiązań firm
trzecich (np. Zscaler czy Proofpoint). Uwolnĳ swoich
analityków od rutynowych zadań i pozwól im skupić się
na priorytetowych działaniach związanych z bezpie-
czeństwem.

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


