
Integrace ochrany dat a kybernetického 
zabezpečení poháněná AI

OBJEVTE OCHRANU PROTI MODERNÍM HROZBÁM 
MĚNÍCÍ PRAVIDLA HRY

Tradiční nástroje zabezpečení nejsou navrženy na zvládání 
současných kybernetických hrozeb. Tradiční přístup, využívání 
slátaniny ochranných nástrojů – jiných pro zálohování, automati-
zaci aktualizací, antimalware, konfiguraci správy a další potřeby – 
je komplikované, drahé a neefektivní. 

Acronis Cyber Protect nabízí revoluční způsob kybernetické 
ochrany: Integruje ochranu dat a kybernetické zabezpečení. Tato 
metoda odstraňuje komplikovanost běžně spojenou se zajištěním 
kompletní ochrany, a přitom maximalizuje efektivitu šetřením času 
a nákladů. 

Acronis Cyber Protect bojuje proti pokročilým kybernetickým 
útokům full-stackovou ochranou proti malwaru, detailní správou 
koncových bodů a reportingem, které zjednodušují rutinní IT 
operace a nasazení a správu koncových bodů. Nyní můžete 
spravovat všechny aspekty kybernetické ochrany z jediného 
rozhraní. 

Správa ochrany koncových 
bodů: posuzování zranitelnosti 
a správa aktualizací, vzdálené 
vyhodnocování zdraví 
desktopů a disků

Full-stacková ochrana příští 
generace proti malwaru na 
bázi AI; zahrnuje filtrování URL 
a automatické skenování záloh

Rychlá a spolehlivá obnova 
aplikací, systémů a dat na 
libovolné zařízení, z jakékoli 
havárie
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Auto-discovery 
nových zařízení

Posuzování zranitelnosti

Mapa ochrany dat

Ochrana proti malwaru 
a exploitům

 

Správa zdraví disku

Dashboardy a reporty

Vzdálená instalace
agentů

Zálohování a obnova 
po havárii

Sjednocená správa zásad 
ochrany

Správa aktualizací 
s integrovaným 
zálohováním

Karanténa na malware

Obnova s boot médii

Zálohování a obnova
po havárii

Forenzní informace 
v zálohách

Vzdálený desktop

Identifikace DetekceOchrana Reakce Obnova

SCÉNÁŘE INOVATIVNÍ OCHRANY DAT

FUNKCE ACRONIS CYBER PROTECT

Lorem 
Odstranění komplikací Maximalizace účinnosti Dodávání lepší ochrany

Zjednodušte si práci s ochranou 
prostřednictvím jediného nástroje 
na všechny její aspekty:

Jedna licence

Jeden agent

Jedna konzole správy

Technická podpora od jednoho 

dodavatele

Jeden zdroj sdílených informací 

o chráněných systémech

Spravujte všechny aspekty ochrany snadněji, 
přes jediné rozhraní
Odstraňte problémy s výkonem 
a kompatibilitou
Rychle a snadno identifikujte a napravujte 
problémy
Šetřete časem a námahou,
 jinak spojenou se správou několika značek

Zlepšete produktivitu
Zkraťte čas trávený administrativou
Vyhněte se novým nákladům
Spravujte všechny aspekty kybernetické 
ochrany
Snižte TCO

Proaktivně se vyhýbejte výpadkům
Udržujte systémy v provozu
Reagujte na incidenty rychle a efektivně
Zastavujte ransomwarové útoky, než se projeví
Umožněte zaměstnancům bezpečnou práci
Vyvolávejte u zákazníků pocit důvěry

Zbavte se zbytečných nákladů a dodávejte
lepší ochranu se zdroji, které už máte 
k dispozici:

Eliminujte mezery v zabezpečení jediným 
řešením, které obstará všechny tři vrstvy 
ochrany:

 

•
•
•
•

•

Efektivní správa

Netřeba nového hardwaru

Netřeba nových IT pracovníků 

Netřeba školení

Netřeba utrácet čas a peníze správou 

několika značek

•
•
•
•
•

Proaktivní: Posuzování zranitelnosti a správa 
aktualizací, odstraňování malwaru ze záloh, 
vyhodnocování zdraví disku
Aktivní: Kontinuální ochrana dat, ochrana před 
malwary v reálném čase, schopnost obrany 
sebe sama
Reaktivní: Integrovaná obnova po havárii, 
forenzní zálohování, schopnost koexistence 
s dalšími bezpečnostními řešeními

•

•

•

Jednoduše Účinně Bezpečně

Kontinuální ochrana dat: Vyhněte se sebemenším ztrátám dat 
z klíčových aplikací

Bezchybné aktualizace: Automatické zálohování koncových bodů 
před instalací aktualizací s možností okamžité obnovy do 
původního stavu

Lepší ochrana s méně zdroji: Offloadujte a umožněte agresivnější 
skenování a posuzování zranitelnosti v centrálním úložišti včetně 
cloudu

Forenzní zálohování: Do záloh zahrnuje hodnotné digitální důkazy 
ke zjednodušení a zrychlení případných vyšetřování

Mapa ochrany dat: Monitorujte status ochrany souborů 
s klasifikací, reportingem a nestrukturalizovanou analýzou dat

Bezpečná obnova koncových bodů: Integrace aktualizací 
ochrany proti malwaru do procesu obnovy

Chytrý plán ochrany: Automatické přizpůsobení aktualizací, 
skenování a zálohování CPOC upozorněním

Globální a lokální whitelisty: Podpora agresivnější heuristiky 
předcházením falešných detekcí

•

•

•

•

•

•

•

•

Integrace ochrany dat a kybernetického zabezpečení vyústila v jedinečné schopnosti řešení a činí 
Acronis Cyber Protect jediným řešením schopným dodávat bezprecedentní úroveň kybernetické ochrany.

Vyzkoušejte Acronis Cyber Protect 
zdarma na 30 dní, registrujte se na 
www.zebra.cz/marketplace/
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