Comodo Endpoint Security Manager
Tylko Comodo gwarantuje system wolny od wirusów

Opatentowana technologia auto-sandboxingu zapewnia ochronę
przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem.

ENDPOINT SECURITY MANAGEMENT

Comodo Endpoint Security chroni system przed wirusami i złośliwym
oprogramowaniem. Koncentruje się nie tylko na wykrywaniu ale również
zapobieganiu wystąpieniu zagrożeń.
Opatentowane technologie wykrywające zagrożenia tworzą niepokonany
system do identyfikacji podejrzanych i niebezpiecznych plików.
Rozwiazania konkurencyjne, opierają swoje działanie na czarnych listach
programów i aplikacji, na tej podstawie określając, które z nich otrzyma dostęp
do systemu czy plików użytkownika. Problem w tym, że liczba zagrożeń rośnie
w tempie kilku tysięcy na godzinę. Co za tym idzie, wszystkie te zagrożenia
muszą być znane a lokalnie przechowywana baza nieustannie rośnie.
Wyżej wspomniane ograniczenia sprawiają, że stu procentowa ochrona
przed malware, nie jest możliwa.

Ochrona Prewencyjna Nowej Generacji
Defense + to zbiór prewencyjnych zaawansowanych technologii
utrzymujących system odporny na utratę i kradzież prywatnych
danych użytkownika.

Zalety produktu
COMODO jako jedyny oferuje
gwarancję zwrotu poniesionych
kosztów w przypadku infekcji.
Producent oferuje wielokrotnie
nagradzany pakiet z
pięciopoziomową ochroną.
Zintegrowany pakiet obejmuje:

- Firewall,
- Auto-Sandbox,
- Host Intrusive Prevention,
- Whibelist/Blacklist,
- Reputation in Cloud

Host Intrusion Protection System (HIPS) technologia oparta o
zasadę zapobiegania a nie leczenia, nieustannie monitoruje
działania wszystkich aplikacji i procesów na komputerze. HIPS
blokuje próby modyfikowania wrażliwych punktów systemu przez
szkodliwe programy, które doprowadzić mogą do uszkodzenia systemu
operacyjnego, przepełnienia bufora pamięci, modyfikacji rejestru lub
kradzieży danych osobowych.
Behavior Blocker - to technologia wymuszająca uwierzytelnienie każdego pliku
wykonywalnego, jeszcze przed jego uruchomianiem. Tym samym Behavior Blocker
nie pozwala na podjęcie przez plik lub proces, działań mogących stanowić
zagrożenie dla komputera. Próba uruchomienia nieznanego procesu/aplikacji
spowoduje automatyczne przeniesienie do piaskownicy i wykonanie na
ograniczonych uprawnieniach.
Comodo Firewall - zaawansowany pakiet firewall umożliwiający ochronę systemu
przed nieautoryzowanymi połączeniami przychodzącymi i wychodzącymi.

Opatentowana
i w pełny automatyczna
technologia uruchamiania
nieznanych procesów i plików
w piaskownicy chroni przed
zagrożeniami zero-day.
Podejrzane procesy, pliki są
automatycznie uruchomione
w odizolowanym środowisku,
tym samym chroniąc krytyczne
elementy systemu przed jego
modyfikacją. Za zgodą
użytkownika, podejrzane pliki
mogą zostać przesłane do
laboratorium COMODO Valkyrie,
gdzie odbywa się ich analiza
i weryfikacja w czasie
rzeczywistym. Oprogramowanie
COMODO to również białe i
czarne listy bezpiecznych
aplikacji, nieustannie
aktualizowane przez
producenta i współpracujących
Vendorów. Zarządzanie
oprogramowaniem odbywa się z
jednej platformy COMODO
Endpoint Security Managment.
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Bezpieczne bezprzewodowe połączenie/Secure Wireless Internet Connectivity - TrustConnect ™ sprawia,
że surfowanie w Internecie nawet łącząc się z publiczną i otwartą siecią Wi-Fi jest bezpieczne.

COMODO Endpoint Security oferuje ochronę w czasie rzeczywistym, na najwyższym poziomie. Zaawansowane
technologie ochrony przed znanymi i nieznanymi zagrożeniami, wykonywania nieznanych aplikacji w piaskownicy
oraz przeciwdziałania szkodliwym zmianom w systemie operacyjnym są głównymi atutami aplikacji. COMODO jako jedyny
gwarantuje tak wysoki poziom bezpieczeństwa, że w przypadku zainfekowania wirusem lub złośliwym oprogramowaniem
zrefunduje 5000 dolarów na koszt naprawy stacji roboczej po infekcji*.

Przyszłość administrowania bezpieczeństwem it w Twojej firmie
Comodo Endpoint Security Manager bardzo ważnym elementem dla każdego administratora jest zdolność wdrażania,
zarządzania i monitorowania bezpieczeństwa na urządzeniach końcowych. COMODO Endpoint Security Manager (CSM)
jest w pełni zintegrowany z pakietem COMODO Endpoint Security, zapewniając scentralizowaną administrację
oprogramowaniem agenta na urządzeniach końcowych.
Wykorzystując opatentowaną technologie,
administrator otrzymuje szczegółowe
raporty ze stacji końcowych. Z pewnością
pomoże to w minimalnym czasie rozwiązać
ewentualne problemy. Konsola
administracyjna dostępna jest z dowolnej
przeglądarki internetowej. Szczegółowe
raporty dotyczą m.in.: statusu infekcji,
statusu bazy definicji silnika AV oraz
definicji antywirusa, statusu podłączeń
sieciowych, statystyk połączeń sieciowych,
konfiguracji sprzętowej urządzenia.
Endpowint Security Manager to lekki agent
instalowany na stacji końcowej. Za jego
pomocą administrator może wykonać
szereg funkcji z poziomu konsoli
administratora. Za pomocą agenta
administrator może również przywrócić
system operacyjny, wycofać zmiany
wprowadzone przez dodatek Service Pack,
ponownie uruchomić lub wyłączyć
urządzenie, sprawdzić statystyki i zasoby
sieciowe, procesora, pamięci RAM,
dysku twardego. Jednym kliknięciem można
zarządzać usługami, procesami czy zlecić
instalację dodatkowego oprogramowania
za pomocą paczek MSI.

Administrator bogatszy o tę wiedzę, może dokonać szybkich i trafnych decyzji w celu ochrony infrastruktury
oraz zapewnić sprawne, skuteczne i efektywne środowisko pracy, zgodne z wymaganiami pracownika. Ustawienia
endpointa są konfigurowalne poprzez edycję polityk, czy skorzystanie z gotowych szablonów konfiguracyjnych.
To one decydują w jaki sposób zachowa się aplikacja w przypadku napotkania niebezpiecznego pliku lub zachowania.
Aby jeszcze bardziej ułatwić tworzenie szablonów zachowań i ustawień aplikacjach, producent udostępnił kreator tworzenia
polityk. Z poziomu kreatora można edytować m.in.: opcje aktualizacji baz definicji oraz ich źródła, zabezpieczenia oraz
dostęp do plików z białej listy, możliwość korzystania z urządzeń wymiennych czy źródła zasilania.
*Https://www.comodo.com/repository/eula/EULA-CESM-v2013.pdf

|3

ENDPOINT SECURITY MANAGEMENT

Skuteczniejsze, efektywniejsze i łatwiejsze zarządzanie
Centralne zarządzanie polityką bezpieczeństwa może zaoszczędzić nawet tysiące roboczogodzin rocznie.
Czas, który administrator musiałby poświęcić na konfigurowanie z osobna każdej stacji roboczej może być
efektywniej wykorzystany i skierowany na bardziej opłacalną część działalności. Ponadto, polityki bezpieczeństwa
z pomocą CESM można wdrożyć natychmiast we wszystkich chronionych antywirusem węzłach sieciowych,
administratorzy dzięki temu mogą szybciej reagować na incydenty oraz zagrożenia zero-day. Intuicyjny interfejs
konsoli CESM zapewnia dostęp do zadań związanych z ochroną zasobów i danych.

Kompletne rozwiazanie dla firm SMB i Enterprise
• Opatentowany panoramiczny pulpit nowej generacji prezentuje widok z 11 kluczowych wskaźników końcowych,
zapewnia całkowitą przejrzystość i kontrolę nad bezpieczeństwem oraz zarządzaniem punktami końcowymi.
• Endpointy za pomocą konsoli CESM mogą być automatycznie wdrożone przez usługę Active Directory,
przypisane do grup roboczych lub IP komputerów. Agenty zostaną automatycznie zainstalowane w wybranych politykach.
• Tylko rozwiązanie Endpoint Security Management, łączy w sobie system zarządzania bezpieczeństwem stacji końcowych
wraz z pełnym raportem stanu systemu, zainstalowanych aplikacji, wydajności oraz zdefiniowanych alertów.
• Powiadomienia w czasie rzeczywistym to niższy czas reakcji na pojawiające się nowe zagrożenia.
• Zarządzanie procesami, usługami, instalowanie aplikacji na punktach końcowych.
• Scentralizowane administrowanie systemami Windows, Apple, Mac OS X, Linux w sieci i poza siecią firmową
przez przeglądarkę internetową z dodatkiem Microsoft Silverlight.
• Minimalne wymagania systemowe umożliwia instalację Endpointa na słabych komputerach i serwerach
z systemem Windows.
• Zawansowane zarządzanie zasilaniem na stacjach power management z funkcja Wake-on-LAN awaryjnego
włączania wyłączonego systemu.

Wyłączny dystrybutor na Polskę, Czechy, Węgry i Litwę
IT Partners Security Sp. z o. o.
ul. Gliwicka 204,
40-860 Katowice, Poland
tel.+48 32 745 46 03
emial: biuro@comodo-polska.pl
www.comodo-polska.pl
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