
IKT-partner, kellele võib loota

Rakendustele ja andmetele suunatud ohtude ning rünnete üha kasvav hulk ja keerukus 
kujutab ettevõtetele olulist riski. Olemuselt sünergiline TrustCSI™ ATP kaitseb teie 
ettevõtet kindlalt kõigi kinnisründeohtude eest kõigis lõppseadmetes, võrkudes ja serverites 
(nt failiserverites, meiliserverites ja veebiserverites). See CITIC Telecom CPC hallatav 
ATP-lahendus pakub teie organisatsioonile kõiki tipptasemel kolmevahetuselise 
IT-turbeosakonna hüvesid, aga ilma haldamisvajaduse ja kõrgete püsikuludeta.

Täiskomplektne täielikult hallatav turbelahendus, 
mis pakub sihitud rünnete vastu tõhusat ja 
efektiivset kaitset.

Tuleb toime paljude erineva ohtudega mitmes 
taristukihis ning pakub reaalajalist seiret, 
ennetavat ohuteavitust ja leevendust.

Tuvastab ja blokeerib automaatselt seni- 
tundmatud ohud ja tundmatud ründed, millega 
lihtsamad turbelahendused toime ei tule.

Süsteemi osad teevad koostööd ja suhtlevad 

reaalajas, et tagada kooskõlaline kaitse.

Katkematu mitmekihiline kaitse: ühtne ohuhaldus 

(UTM), veebirakenduste tulemüür (WAF), 

turvaline meililüüs (SEG), aedik ja pidevalt 

hallatavad turbeteenused (MSS).

EELISED

TrustCSI™ ATP sünergiad aitavad teie ettevõtet kaitsta
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Konkurentsieelised

Kui külastajad sirvivad veebisaite, saabub veebi- 
liiklus UTM-moodulisse, mis tugevdab võrgu peri- 
meetrit, kontrollides igat tüüpi sisenevat liiklust.

Veebirakenduste liiklus edastatakse WAF- 
moodulile, mis analüüsib liiklust signatuuri- ja 
käitumispõhiselt. Lubatav liiklus edastatakse 
UTM-moodulisse ja lubamatu liiklus blokeeritakse.

E-kirjad edastatakse SEG-moodulile, mis uurib iga 
kirja sisu ja manuseid. Võrku ja kasutajaid 
kasutatakse rämpsposti ja pahavara eest.

Tundmatud ja kahtlased failid edastatakse 
karantiinimiseks aedikumoodulisse. Need failid 
käivitatakse isoleeritud emulatsioonikeskkonnas.

Kahjurliku või kahtlase faili tuvastamisest teavitab 
aedik faili eest vastutavat moodulit, mis reageerib 
ohule automaatselt.
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ATP Ründeohtude vastane kaitse

TrustCSI™ ATP lahenduse skeem

Külastaja

Häkker

Teile kohandatud terviklik turbelahendus
TrustCSI™ ATP kohandatakse ja juurutatakse vastavalt teie ettevõtte 
taristule, ressurssidele ja vajadustele.

Koostoimega turbemoodulid
Lõimitud kaitsemehhanismid teevad kahtlase tegevuse tuvastamisel 
koostööd, et miski ei jääks kahe silma vahele. UTM-, WAF- ja 
SEG-moodulid peavad aedikumooduliga aktiivselt dünaamiliselt sidet, et 
uued ohusignatuurid kajastuksid aedikus.

Selge pilt ettevõtte ohutrendidest
SOC-d kasutavad turbeluureplatvormi, et uurida teie 
digitaalressurssidega seotud ohtude muutumist, 
kasutades UTM-, WAF- ja SEG-aktiivsuse nädala- 
aruandeid.

Pidev seire ja turbenõuanded 
Meie turbespetsialistid kaitsevad teie ettevõtet 24-7, 
teavitades teid igast hälbest ja andes asjatundlikku nõu 
olukorra parandamiseks.
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Ühtne ohuhaldus: võimas turbelüüs, mis pakub põhjalikku kaitset ka kõige 
keerukamate võrgu-, sisu- ja rakendusetaseme ohtude eest.

Veebirakenduste tulemüür: kõrgtehnoloogiline lahendus kahesuunaliseks 
kaitseks uute veebirakendustega seotud ohtude vastu, sh SQL-süstide ja 
skriptisüstide vastu.

Turvaline meililüüs: Kaitseb mitmesuguste e-postiga seotud ohtude, näiteks 
andmepüügi ja pahavaraliste manuste eest.

Sandbox

MSS

Aedik: käivitab kahtlased failid virtuaalmasinas, et selguks nende tõeline 
olemus ja riskitase. Ohu tuvastamisel neutraliseeritakse see automaatselt 
teiste turbekomponentide poolt.

Hallatavad turbeteenused: täielik katkematult toimiv ennetus-, tuvastus- ja 
parandusteenuste ning seire- ja hoiatusteenuste pakett. See analüüsib nõrkusi 
ning tuvastab tegelikke ohte turbeluureplatvormi vahendusel.
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Mitut kaitsemehhanismi hõlmav TrustCSI™ ATP on tänu CITIC Telecom CPC ulatuslikule turbetaristule, 
professionaalsetele teenustele ja muudele maailmatasemel ressurssidele uus tase teie ettevõtte 
kaitsestrateegias. TrustCSI™ ATP on terviklahendus, mis kaitseb teie võrku ka tugevate rünnete eest.
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