
 SOLUTION BRIEF

     Γιατί διαλέγουμε Trend Micro για την 
     προστασία του υβριδικού cloud;

• • Ασφαλίζει φυσικούς, virtual, cloud, και 
container περιβάλλοντα ενώ διαθέτει 
κεντρική ορατότητα και διαχείριση

• • Είναι η πιο ολοκληρωμένη σειρά εργα-
λείων ασφάλειας για Server στην αγορά 
με την σφραγίδα της πρωτοπόρου στο 
είδος

• • Μειώνει τον αριθμό των εργαλείων 
που χρειάζονται για την προστασία και 
συμμόρφωσης του υβριδικού περιβάλ-
λοντος

• • Μειώνει τα κόστη αφού αυτοματοποιεί 
επαναληπτικές εργασίες

• • Έχει σαν βάση το XGenTM security, που 
συνδυάζει τεχνικές από διάφορες γενιές 
εργαλείων βελτιστοποιημένα για κρίσι-
μα περιβάλλοντα

• • Η δυνατότητα API-intergration επι-
τρέπει την εισαγωγή χαρακτηριστικών 
ασφάλειας στο CI/ CD pipeline σας. 

Δυνατή, προσεγμένη και αυτοματοποιημένη προστασία

Trend Micro

HYBRID CLOUD SECURITY

Καθώς απολαμβάνουμε τις διευκολύνσεις και τα οικονομικά οφέλη των 
τεχνολογιών virtualization και cloud, πρέπει ταυτόχρονα να μεριμνούμε για 
την ασφάλεια των virtualized data centres, υποδομών cloud, υβριδικών 
εγκαταστάσεων και containers αποτελεσματικά. Αν παραβλέψουμε κάποια 
παράμετρο πιθανόν να ανοίγουμε την πόρτα σε απειλές και σοβαρές διαρροές 
δεδομένων. Επίσης η συμμόρφωση με πρότυπα και κανονισμούς απαιτεί προ-
στασία ανεξαρτήτως περιβάλλοντος.

Η Trend Micro προσφέρει συνδυασμό τεχνικών προστασίας για εργασί-
ες σε σίδερο, virtual και cloud αλλά και σε containers ακόμη και έλεγχο 
τους στην φάση της ανάπτυξης. Το Trend MicroTM Deep SecurityTM μειώνει 
τον αριθμό των εργαλείων που χρειάζονται, αφού μέσω μιας και μοναδικής 
κονσόλας μπορούμε να παρακολουθήσουμε περιβάλλοντα VMware, AWS, 
και Microsoft® AzureTM. Μειώνει τα κόστη και την πολυπλοκότητα ασφάλειας 
σε ποίκιλα περιβάλλοντα και διατίθεται με τρόπο που εξυπηρετεί τον πελάτη 
(on- premise, cloud). Για την υποστήριξη των DevOps workflows διαθέτει API 
integration για την αυτοματοποίηση, την παρακολούθηση και την διαχείριση 
της ασφάλειας σε όλο τον κύκλο ζωής της συγκεκριμένης έκδοσης.

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟ HYBRID 
CLOUD
Συμμόρφωση με κανόνες και οδηγίες όπως: PCI DSS, HIPAA, NIST 800-53, 
NERC, FERC, SANS, ISO και GDPR που εφαρμόζονται σε data center και cloud.
Το Deep Security προσφέρει:

• Λεπτομερή και επεξεργάσιμες αναφορές με λεπτομέρειες για 
vulnerabilities που έχουν αντιμετωπιστεί, επιθέσεις που έχουν εντοπι-
σθεί και καταστάσεις συμμόρφωσης

• Μειώνει το κόστος προετοιμασίας για ελέγχους μέσω της κεντρικής πλη-
ροφόρησης και αναφορών

• Υποστηρίζει εσωτερικές πρωτοβουλίες συμμόρφωσης για την δώσει 
καλύτερη εικόνα δραστηριοτήτων στο εσωτερικό δίκτυο

• Πιστοποίηση Common Criteria EAL2 and FIPS 140-2



DEEP SECURITY
Το Deep Security περιλαμβάνει διάφορες τεχνικές ασφάλειας σε ένα και μοναδικό προ-
ϊόν. Κάνει την εφαρμογή και την διαχείριση της ασφάλειας γρήγορη και εύκολη υπόθεση 
απλοποιώντας την μετάβαση από φυσικούς server σε virtual και cloud. Υποστηρίζει αρχι-
τεκτονικές micro-services και προστασία Docker container προσφέροντας ομοιόμορφη 
προστασία στα αναπτυσσόμενα data center. Περιλαμβάνει κεντρική διαχείριση, αυτομα-
τοποιημένη ανεύρεση server και προστασία των τρωτόν σημείων στο δίκτυο εξοικονο-
μώντας χρόνο και πόρους. Δένει αρμονικά με περιβάλλοντα VMware, AWS, και Microsoft 
Azure δίνοντας μέγιστη απόδοση χωρίς συμβιβασμούς στο κομμάτι της ασφάλειας.

Στην Cysoft έχουμε σχεδόν 10 χρόνια πείρα με το Deep Security, από την πρώτη έκδοση. 
Επικοινωνήστε μαζί μας για δοκιμαστικό στο τηλέφωνο: 2109340288 ή στο email: info@cysoft.gr

Βελτιστοποιημένο για:

To Deep Security είναι 
διαθέσιμο και ως υπηρε-
σία (SaaS). Εύκολο στην 
ρύθμιση αυτοματοποιεί 
και απλουστεύει πολλές 
διαδικασίες ασφάλειας 
στο cloud.

BE POWERFUL:
Οι απειλές γίνονται όλο και πιο εξεζητημένες διακό-
πτοντας την ροή καθημερινών εργασιών αυξάνοντας 
τον κίνδυνο να βρεθεί μια επιχείρηση απροστάτευ-
τη και να δυσφημιστούν η ίδια και οι άνθρωποι που 
προσπαθούν να την προστατεύσουν.
Η ομάδα σας χρειάζεται μια ολοκληρωμένη φαρέτρα 
λύσεων, ικανή να σας προστατέψει άμεσα από διάφο-
ρους τύπους απειλών. Το Deep Security προσφέρει 
ακριβώς αυτό. Την δύναμη να προστατευθείτε έναντι 
αδυναμιών/vulnerabilities, malware και μη εξουσιο-
δοτημένες αλλαγές με ένα και μόνο προϊόν.

DEEP SECURITY SMART CHECK
Πρόκειται για μια υπηρεσία «προελέγχου» για container images, που βελτιώνει την ασφάλεια 
τους πριν την εφαρμογή. Το Smart Check ελέγχει αυτόματα και συνεχόμενα για τρωτά σημεία 
(vulnerability assessment) και εντοπισμό malware, συμμόρφωση και έλεγχο πρόσβασης. Ελέγ-
χει τα images εγκαίρως στο CI/CD pipeline χωρίς να επηρεάσει αρνητικά την παραγωγή. Βοηθά 
τους DevOps δημιουργούν εφαρμογές έτοιμες προς χρήση για τις ανάγκες της επιχείρησης.
 


