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Cyber Protect Cloud
Modernizujte kybernetické
zabezpečení a zálohování vašich
klientů s integrovanou
kybernetickou ochranu
ZABRAŇTE U KLIENTŮ VÝPADKŮM SLUŽEB A ZTRÁTĚ
DAT POMOCÍ ESENCIÁLNÍ KYBERNETICKÉ OCHRANY
Acronis Cyber Protect Cloud je jediné řešení, které nativně integruje
kybernetické zabezpečení, ochranu dat a správu, aby chránilo koncové
body, systémy a data. Tato synergie eliminuje složitost, takže poskytovatelé
služeb mohou lépe chránit klienty a zároveň udržet nízké náklady.

POSILTE VAŠE SLUŽBY ZABEZPEČENÍ A NAVYŠTE
ZISKOVOST

Snižte rizika
Zabezpečte všechny pracovní úlohy vašich klientů pomocí
kybernetické ochrany nové generace. Minimalizujte bezpečnostní rizika
klientů pomocí integrované kybernetické ochrany pokrývající 100 %
koncových bodů a odemkněte jedinečné funkce, které nejsou k dispozici
u vašeho současného dodavatele zabezpečení. Postavte se kybernetickým
hrozbám a výrazně omezte bezpečnostní incidenty a narušení
bezpečnosti. Využijte řešení, které je lídrem v nezávislém testování (VB100,
AV Test, AV-Comparatives, ICSA Labs).

NEJLEPŠÍ ZÁLOHOVÁNÍ A OBNOVA
NA SVĚTĚ
Zálohování a obnova na full-image i souborové
úrovni chrání operace na více než 20 platformách,
a to s téměř nulovými hodnotami RPO a RTO.

ROZŠÍŘENO O ESENCIÁLNÍ
KYBERNETICKOU OCHRANU BEZ
DODATEČNÝCH NÁKLADŮ
Pokročilý engine behaviorální detekce založený
na umělé inteligenci zastaví malware,
ransomware i zero-day útoky na koncové body
a systémy klientů.
SE SPRÁVOU OCHRANY
VYTVOŘENOU PRO MSP
Umožněte důkladné vyšetřování po incidentu
a řádnou nápravu a zároveň snižte náklady díky
shromažďování digitálních důkazů a jejich
ukládání do zabezpečeného centrálního úložiště.

Zvyšte ziskovost
Zvyšte vaše měsíční opakované příjmy. Posilte vaše služby zabezpečení
a odemkněte si snadné příležitosti k upsellingu a cross-sellingu postavené
na jednom řešení, které zahrnuje kybernetické zabezpečení, zálohování
a obnovu, synchronizaci a sdílení souborů a sadu nástrojů pro správu
zabezpečení. Snižte odliv zákazníků tím, že klientům prokážete výsledky
kybernetické ochrany prostřednictvím integrovaných zpráv. Budujte
důvěru a loajalitu klientů pomocí našich předem připravených vzdělávacích
a marketingových materiálů.
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Zredukujte náklady
Snižte náklady na kybernetickou ochranu až o 50 % díky konsolidaci dodavatelů namísto nákupu několika řešení od různých
dodavatelů. Zjednodušte správu, zlepšete automatizaci pracovních postupů a snižte bezpečnostní rizika způsobená používáním
vícera nástrojů. Využijte sílu jednoho integrovaného řešení: jedna licence a jeden agent ovládaný a nasazovaný prostřednictvím
jedné intuitivní konzole.

UZNÁVANÝ ČLEN ODVĚTVÍ KYBERNETICKÉHO ZABEZPEČENÍ
člen
MVI

člen
VIRUSTOTAL

člen
M3AAWG

Anti-Malware Testing
Standart Organization

člen
Cloud Security Alliance

člen
Anti-Phishing Working
Group

FIPS 140-2 certiﬁkovaná
kryptograﬁcká knihovna

ISO 27001:2013 certiﬁkovaná
správa informací

EU-US a CH-US
Privacy Shield certiﬁkace

Umožňuje
compliance

GLBAcompliant

HIPAAcompliant

GDPRcompliant

ROZŠIŘTE ZÁLOHOVACÍ SLUŽBU O ESENCIÁLNÍ KYBERNETICKOU OCHRANU BEZ NÁKLADŮ NAVÍC
Získejte jedinečnou konkurenční výhodu a zvyšte svou ziskovost díky esenciální kybernetické ochraně, které pokrývá
všechny koncové body.

Kybernetická ochrana
Mějte náskok před moderními
kybernetickými hrozbami díky
oceňovanému antimalwaru, rozšířenému
o funkce antiransomwaru, zaměřenému
na zero-day hrozby. Zabraňte úniku dat
prostřednictvím lokálních kanálů.

Disaster recovery (DR)
Umožněte klientům na tenantech
s podporou DR navázat bezpečné
připojení k podnikové síti pomocí jejich
osobních zařízení nebo testovat failover
v izolovaném síťovém prostředí.
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Zálohování a obnova

Správa

Minimalizujte ztrátu dat v infrastruktuře
a v zátěžích klientů pomocí nejlepší
technologie zálohování a obnovy, která je
k dispozici v licenčních modelech
založených na spotřebě nebo počtu zátěží.

Centralizujte správu ochrany
a provádějte provisioning koncových bodů
během několika minut. Pomáhejte klientům
na dálku a vyhodnocujte zranitelnosti
systému a nedostatky v zabezpečení.
Navyšte přehled díky integrovanému
monitorování a reportování.

Synchronizace a sdílení dat
Zvyšte produktivitu tím, že klientům
umožníte vytvářet a bezpečně sdílet ﬁremní
obsah odkudkoli, kdykoli a na jakémkoli
zařízení. Plaťte pouze za úložiště, které
používáte.

Služba Notary
Zajistěte integritu dat a zároveň
dosáhněte regulatorní transparentnosti
a snižte bezpečnostní rizika pomocí služby
založené na blockchainu pro notarizaci,
elektronické podepisování a veriﬁkaci
souborů.
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ROZŠIŘTE VAŠE SLUŽBY O BALÍČKY ADVANCED PROTECTION
Přidejte další výkonné komponenty a posilte tím vaše služby pomocí balíčků pokročilé ochrany a jedinečných funkcí
kybernetické ochrany. Kontrolujte náklady tím, že budete platit pouze za funkce, které vaši klienti potřebují. Balíčky
Advanced zahrnují:

Advanced Security

Advanced Backup

Nahraďte neefektivní, starší antivirový program integrovanou
kybernetickou ochranou, která zahrnuje komplexní ochranu proti
malwaru. Zvyšte míru detekce a reakce na nejnovější kybernetické
hrozby. Rozšiřte kybernetickou ochranu na procházení webu,
zálohovaná data, proces obnovy a prevenci zneužití. Umožněte
vyšetřování zachycením forenzních dat v zálohách.

Full-stack antimalware
Filtrování adres URL
Prevence exploitu

Nepřetržitá ochrana dat
Mapa ochrany dat
Reporty plánovaného zálohování

Advanced Disaster Recovery (DR)

Advanced Management
Zjednodušte správu zranitelností a pohotově odstraňte nedostatky
v IT infrastruktuře klientů prostřednictvím rozšířené správy záplat
a aktualizací. Získejte přehled o softwarových prostředcích a ochraně
dat vašich klientů, abyste si usnadnili každodenní sledování
a plánování úkolů, a zlepšete provozuschopnost klientů sledováním
stavu diskových jednotek.

Správa záplat
Bezpečné záplatování
Sledování stavu diskových jednotek

Advanced Email Security

Posilte vaše služby ochrany dat tím, že zajistíte, aby klienti nikdy
nepřišli o data, a to ani v čase mezi plánovanými zálohami. Rozšiřte
možnosti zálohování na SAP HANA, Oracle DB a aplikační clustery.
Můžete také získat přehled o stavu ochrany všech dat v infrastruktuře
klientů.

Powered by Perception Point

Blokování e-mailových hrozeb včetně spamu, phishingových útoků,
kompromitace podnikové elektronické pošty (BEC), pokročilých
trvalých hrozeb (APT) a zero-day hrozeb během několika sekund; ještě
než se dostanou ke koncovým uživatelům. Využijte technologii nové
generace Perception Point pro bleskovou detekci a snadné nasazení,
konﬁguraci a správu.

Mechanismy proti phishingu a spoofingu
Anti-evasion technologie
Dynamická detekce nové generace proti
zero-day hrozbám

V případě havárie můžete klienty vrátit do provozu během několika
minut tím, že jejich systémy spustíte v Acronis Cloud a obnovíte je
odkudkoli, čímž zajistíte okamžitou dostupnost dat. Učiňte obnovu po
havárii bezbolestnou a zvyšte její efektivitu díky orchestraci,
runbookům a automatickému failoveru.

Produkční failover do Acronis Cloud
Orchestrace obnovy po havárii
Site-to-site VPN

Advanced File Sync and Share
Získejte plnou kontrolu nad umístěním, správou a ochranou osobních
údajů díky vynikající službě synchronizace a sdílení souborů, která
zahrnuje knihu transakcí umožňující notarizaci a možnost
elektronického podpisu a podporuje všechny platformy. Zajistěte
autenticitu dat a omezte podvody navrstvením pokročilých funkcí na
esenciální, průběžně placenou službu.

Vzdálená notarizace souborů
Vestavěný elektronický podpis
Důvěryhodné, nezávislé ověřování

POSTAVENO NA ACRONIS CYBER CLOUD
Acronis Cyber Protect Cloud je postaven na výkonné platformě Acronis Cyber Cloud, která umožňuje
poskytovatelům služeb používat jediné řešení pro poskytování služeb zálohování, obnovy po havárii, ochrany
proti ransomwaru, synchronizace a sdílení souborů a notarizace souborů a elektronického podpisu na bázi
blockchainu. Acronis Cyber Protect Cloud zpřístupňuje poskytovatelům MSP hladké a rychlé nasazení
a portfolio řešení bohaté na služby, které zvyšuje ARPU.
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