Fréttatilkynningar Check Point

Check Point Horizon er nýr vettvangur fyrir XDR, MDR og Events sem nýtir forvarnar aðferðir til að bæta
varnir þvert á netið, skýið og endapunkta og koma þannig í veg fyrir netárásir
Check Point® Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP), er leiðandi fyrirtæki netöryggislausna á
heimsvísu, hefur nýlega tilkynnt nýjung með Check Point Horizon – leiðandi forvarnar stýrðri svítu
öryggisaðgerðalausna og -þjónustu sem sameinar fyrirbyggjandi stjórnunarlausnir fyrir stýrðar forvarnir og
viðbrögð, eða (MDR/MPR), víðtækar forvarnir og viðbrögð (XDR/XPR) og tilvik atvika. Stutt af helstu
sérfræðingum iðnaðarins, rannsóknar sérfræðingum og nýstárlegri gervigreind tækni.
Landslagið í netógnum hefur sjaldan verið alvarlegra. Ársskýrsla Check Point um mitt árið leiddi í ljós 42%
aukningu á heimsvísu á netárásum og Gíslatöku og er þetta nú ógn númer eitt fyrir fyrirtæki og stofnanir.
Árásum fjölgar stöðugt þar sem öryggisteymi eiga í erfiðleikum með að loka fyrir brot áður en tjón dreifist
vegna truflunar á endalausum viðvörunum og fölskum boðum sem gefur okkur lélega yfirsýn á því sem er
að gerast og skortir samhengi. Fyrirtæki eru að nota oftast mörg tól til greininga. Vandamálið versnar einnig
vegna skorts á netreynslu og viðvarandi skorts á færni hjá starfsfólki.
Með hliðsjón af þessu er nú brýn þörf fyrir stofnanir að hafa öryggis aðgerðamiðstöð (SOC), með 24/7
eftirlit-, viðbragð- og ógnarleitar getu. Hins vegar, fyrir meirihlutann, er rekstur af þessu tagi of flókinn og
dýr. Hingað til hefur SOC ekki verið nægjanlega tilbúin fyrir umfang áskoranna, þar sem iðnaðurinn einbeitir
sér að mestu að því að greina og bregðast við árásum frekar en að koma í veg fyrir þær. (Prevent)
Craig Robinson, varaforseti rannsóknar í öryggisþjónustu hjá IDC sagði: „Margar af núverandi MDR lausnum
á markaðnum í dag fjalla einfaldlega um að uppgötva og stjórna netatvikum (Detect) , en í raun hefur að
mestu vantað á MDR vettvanginn að koma í veg fyrir atvik (Prevent). Stefna Check Point Horizon er að setja
forvarnir í fyrsta sæti.
Dan Wiley, yfirmaður öryggis mála og aðal öryggisráðgjafi hjá Check Point Software, sagði: „Leyndarmál
Check Point Horizon er í einstakri samsetningu af forvarnartólum, helstu sérfræðinga og
rannsóknarsérfræðinga iðnaðarins og nýstárlegri gervigreind. Check Point Horizon er sameinuð lausn og
tekur á öllum innviðum þínum sem mun bæta netvarnir þínar til muna og koma í veg fyrir að árásir eigi sér
stað, en dregur úr kostnaði og rekstrarkostnaði. Með Horizon MDR/MPR njóta viðskiptavinir góðs af beinni

reynslu viðbragðsteyma Check Point sem sinnir meira en 3.000 atvikum á ári. Ef þú hefur ekki fjármagn til
að reka traustan 24/7 SOC munum við gera það fyrir þig.

MDR/MPR
Managed detectoion and response. Enable monitor, detect, investigate, hunt, respond,
and remediate attacks on your environment using threat intelligence

XDR/XPR Extended detection and response. Enables rapid detection, investigation and automated
response
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