FLETA E TË DHËNAVE

Trend Micro™

PAKETAT E SHËRBIMEVE WORRY-FREE™
Mbrojtje e thjeshtë dhe e plotë për pajisjet tuaja fundore
Ndërsa kërcënimet e avancuara janë krijuar për të anashkaluar mbrojtjet tradicionale të
sigurisë në internet, rritja e detektimit dhe përgjigjes së pajisjeve fundore (EDR) është
provuar të jetë një mjet i rëndësishëm në kërkimin e këtyre kërcënimeve të avancuara
dhe eliminimin e tyre para se ato të komprometojnë të dhënat. Por ndërsa EDR është
një hap i parë i mirë, ai përqendrohet vetëm në pajisjet fundore.
Shërbimet Trend Micro™ Worry-Free™ janë një komplet i zgjidhjeve të sigurisë të
krijuara për t’u përputhur me nevojat e organizatës tuaj, duke përdorur një përzierje të
teknikave të avancuara të mbrojtjes nga kërcënimet që eleminojnë boshllëqet e sigurisë
në çdo aktivitet të përdoruesëve fundorë dhe më gjerë.

Trend Micro mbron më shumë se 250
milion pajisje fundore në të gjithë
botën.

në Gartner Magic 2021

NJË LIDER

Sektori për Platformat
e Mbrojtjes së Pajisjeve
Fundore

E THJESHTË, E PLOTË DHE E BESUAR
Mundësuar nga siguria XGen™, Shërbimet TrendMicro™ Worry-Free™ sigurojnë një
përzierje të shtresëzuar të teknikave të mbrojtjes së kërcënimeve dhe mbrojtjeve të
kërcënimeve të lidhura, e cila përshtatet dhe ndan automatikisht inteligjencën në mjedisin
tuaj duke ju dhënë detektimin dhe përgjigjen që është:

Trend Micro Worry-Free Services
Mbrojtje e bazuar në Cloud për pajisjet
tuaja fundore dhe mobile.

E Thjeshtë
• E lehtë për t'u instaluar dhe përdorur dhe nuk do t'ju ngadalësojë.
• Një portal i vetëm menaxhimi që siguron shikueshmëri dhe kontroll të thelluar në të
gjithë organizatën tuaj.
• Menaxhon pajisje të shumta brenda një agjenti të vetëm.

Trend Micro Worry-Free Services
Advanced
Mbrojtje e bazuar në Cloud për pajisjet
tuaja të biznesit dhe shërbimeve cloud
dhe email.

E Plotë
• Machine Learning me besnikëri të lartë i kombinuar me teknika të tjera të zbulimit më
të avancuara ju jep mbrojtjen më të gjerë kundër ransomware-ve dhe sulmeve të
përparuara.
• Përdor një përzierje të teknikave të përparuara të mbrojtjes së kërcënimeve për të
eleminuar boshllëqet e sigurisë në çdo aktivitet të përdoruesit, çdo pajisje fundore
dhe çdo postë elektronike.
E Besuar
• Falë rrjetit tonë të avancuar të inteligjencës, ne mbrojmë më shumë se
250 milion pajsije fundore.
• Parandalon kërcënimet ndërsa ju përqendroheni në biznesin tuaj.

Shihni si ne pozicionohemi
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Trend Micro Worry-Free XDR
Detektim dhe Përgjigje përmes
shërbimeve të bashkëpunimit email dhe
pajisjeve fundore.

ZGJIDHJET E SHËRBIMEVE WORRY-FREE
Worry-Free
Serices

Worry-Free
Services
Advanced

Worry-Free
XDR



















































Dritarja e Kërkimit të Regjistrit

30 ditë

60 ditë

Kufiri i Madhësisë së Mesazhit

50 MB

150 MB






KARAKTERISTIKAT
Siguria e Pajisjeve Fundore
Mundësohet në Windows dhe Mac OS
Analizë e sjelljes dhe anti-malware
Machine learning parashikuese dhe gjatë kohës së ekzekutimit
Mbrojtje ndaj dobësive/patching virtual
Enkriptim i plotë i diskut*
Kontroll i Aplikacioneve
DLP e integruar në pajisjet fundore
Kontroll i Pajisjes
Siguria Web
Reputacioni Web dhe filtrimi i URL-ve
Siguria dhe Menaxhimi Mobile
Suport për pajisjet mobile iOS and Android
Siguria e shërbimeve të bashkëpunimit Email dhe Cloud
Shërbimet cloud email gateway me DLP
Mbrojtje e Microsoft 365/G Suite bazuar në API
Cloud sandboxing
BEC and mbrojtje ndaj vjedhjes së kredencialeve

**

Nxjerrja e fjalëkalimit të skedarit

Vazhdimësia e shërbimit email
Mbrojtje e shërbimeve Box & Dropbox

***

Detektimi i Shtresëzuar dhe Përgjigja (XDR)
Korrelimi automatik i të dhënave në pajisjet fundore dhe email në një portal
Detektimi automatik, fshirja, gjuetia dhe analiza e shkaqeve bazë
Detektimi i avancuar i kërcënimeve përmes cloud sandboxing

*Kërkon një agjent Windows Bitlocker të instaluar. ** Vetëm në Sandbox të Cloud App Security. *** Sandbox i Pajisje Fundore, Email dhe Cloud App Security.
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PAKETAT E SHËRBIMEVE WORRY-FREE
Trend Micro™ Worry-Free™ Services
Meqenëse shumica e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme nuk kanë një ekip sigurie dhe aftësi të dedikuara, kjo çon në ekipe të IT të
mbingarkuara. Shërbimet Trend Micro Worry-Free ndihmojnë në zvogëlimin e ngarkesës së punës duke mundësuar një agjent në pajisjet
fundore me një portal menaxhimi të bazuar në cloud që ju jep shikueshmëri dhe kontroll të thelluar në të gjithë organizatën tuaj.
BENEFITET
Mbrojtje e Avancuar
•
•
•
•

Machine Learning me besnikëri të lartë analizon në mënyrë unike skedarët, jo vetëm para ekzekutimit, por edhe gjatë kohës së
ekzekutimit.
Zbulim më i besueshëm i malware-ve të avancuara, mining të kriptovalutave, ransomware-ve dhe më shumë.
Analizë e sjelljes kundër skripteve, injeksioneve, ransomware-ve, memories dhe sulmeve të shfletuesëve.
Mbrojtja e cenueshmërisë mbron automatikisht pajisjet fundore nga dobësitë e njohura të aplikacioneve të Microsoft dhe kufizon
ndjeshëm dobësitë e kërcënimit që mund të shfrytëzohen.

Ju ruan të dhënat sensitive
•
•
•
•
•

DLP e integruar, menaxhim i kriptimit dhe aftësitë e kontrollit të pajisjes mbulojnë gamën më të gjerë të pajisjeve, aplikacioneve dhe
llojeve të skedarëve për të siguruar:
Dukshmëri dhe kontroll maksimal.
Konfidencialiteti dhe pajtueshmëria me GDPR, HIPPA dhe rregullore të tjera që evolojnë me shpejtësi.
Politika për kontrollin e pajisjes dhe menaxhimin e të dhënave
Menaxhim dhe shikueshmëri për Microsoft® BitLocker®.

Ndalon programet keqdashëse me Kontrollin e Aplikacionit
•
•
•
•

Përdor monitorimin e aplikacioneve, whitelist dhe izolimin.
Bllokon aplikacione të paautorizuara ose të panjohura nga ekzekutimi i sulmeve, si ransomware.
Zbaton rregulla të thjeshta për tu menaxhuar.
Ju lejon të ekzekutoni vetëm aplikacionet që keni autorizuar.

Trend Micro™ Worry-Free™ Advanced
Email-i është bërë shpejt pika numër një e hyrjes për malware-t. Sipas Raportit të Hetimit të
Shkeljes së të Dhënave të Verizon 2019, 94% e malware-ve të zbuluar në një organizatë
erdhën nga shërbimet email. Shërbimet Worry-Free Advanced sigurojnë mbrojtje të bazuar në
cloud për pajisjet e biznesit tuaj dhe email për të ndaluar kërcënimet e shërbimeve të
bashkëpunimit email dhe cloud para se të arrijnë në rrjetin tuaj dhe të mbrojnë pajisjet tuaja
nga phishing dhe sulme të tjera të avancuara.
BENEFITET
• Siguron të njëjtën mbrojtje të përparuar, mbrojtje të të dhënave dhe aftësi të kontrollit të
aplikacioneve si Worry-Free Services, plus:
• Mbrojtje e plotë për shërbimet e bashkëpunimit cloud dhe email
• Trend Micro Email Security™ është një zgjidhje e bazuar në cloud që mbron
shërbimet email
• Trend Micro™ Cloud App Security siguron një mbrojtje të përparuar dhe të bazuar në
API për Microsoft 365® email and Google G Suite™ Gmail™
• Mbrojtje ndaj sulmeve të avancuara dhe mbrojtje e të dhënave për Microsoft 365,
GSuite, dhe mjetet e bashkëpunimit colud si Dropbox™ & Box™
• Mbrojtja e vërtetuar e shërbimeve email zbulon ransomware-t e ndryshme,
kompromentimet e email-eve të biznesit (BEC), sulmeve të vjedhjes së kredencialeve dhe
sulme të synuara.

1 2020 Data Breach Investigations Report, Verizon
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Trend Micro Cloud App Security bllokoi
12.7 milion kërcënime nga shërbimet
email me rrezik të lartë në 2019-përveç
atyre të zbuluara nga Microsoft 365 dhe
siguria e integruar e Gmail.

Trend Micro™ Worry-Free™ XDR
Edhe organizatat me shtresat më të avancuara të mbrojtjes nuk janë imune ndaj kërcënimeve
kibernetike, pasi nuk ka diçka të tillë si parandalimi 100%. Meqenëse ka rreziqe dhe kosto shumë
serioze që lidhen me kërcënimet e pazbuluara, ose të ngadalshme për t'u zbuluar në organizatë,
qëllimi është të zbulohen dhe t'u përgjigjen kërcënimeve sa më shpejt të jetë e mundur, para se të
bëhet ndonjë dëm domethënës.

PSE TË ZGJIDHNI TRENDMICRO SI
PARTNERIN TUAJ TË SIGURISË?

Paketa TrendMicro™ Worry-Free™ XDR siguron aftësi zbulimi dhe përgjigje përmes postës
elektronike dhe pajisjeve fundore për t'ju ndihmuar të zbuloni dhe t'u përgjigjeni sulmeve në mënyrë më
efektive. Duke ndërlidhur të dhënat e kërcënimit nga pajisjet fundore dhe email-i, ekziston një pamje
më e qartë për të përcaktuar burimin dhe përhapjen e sulmeve të përparuara.

• Zgjidhje pa shqetësime për sigurinë

BENEFITET
• Kombinon Worry-Free™ Services Advanced dhe Sensorin e Pajisjeve Fundore për të
siguruar zbulimin dhe përgjigjen automatike përmes email-it dhe pajisjeve fundore, duke ju
dhënë:

• Mbi 30 vite ekspertizë të sigurisë për
biznesin dhe konsumatorët
e biznesit që mbrojnë mbi 600,000
biznese në të gjithë botën

• Zgjidhje që mundësohen nga Trend
Micro Smart Protection Network™,
një infrastrukturë globale e
inteligjencës së kërcënimit të bazuar
në cloud, e mbështetur nga mbi
1,200 ekspertë të kërcënimeve në të
gjithë botën

• Korrelacion automatik të të dhënave nga sensorët që mbledhin të dhëna detektimi dhe
aktiviteti në pajisjet fundore dhe email

• Fshirje automatike dhe analizë të shkaqeve bazë, duke përfshirë veprimet e
rekomanduara hap pas hapi që lejojnë administratorin e IT-së të zgjidhë çështjet më
shpejt

Për të mësuar më shumë, kontaktoni
përfaqësuesin tuaj të shitjeve Vodafone

• Një portal menaxhimi (Worry-Free Services) të integruar me pajisjet fundore dhe email
• Zbulim të avancuar të kërcënimeve përmes cloud sandboxing
• Kërcënimet më të përparuara fillojnë me një email phishing, kështu që kombinimi i mbrojtjes
së avancuar të emailit me aftësinë për të gjetur një kërcënim në pikën e tij të hyrjes është
një mbrojtje efektive kundër sulmeve të fundit në shërbimet email

• Përfshin vazhdimësinë e shërbimeve email, duke lejuar përdoruesit të dërgojnë dhe marrin
email-e edhe gjatë një ndërprerje të shërbimit.

• Lejon ofruesit e shërbimeve të menaxhuar (MSP) të menaxhojnë zbulimin, hetimin dhe
përgjigjen mes klientëve. Kjo veçori unike nga Trend Micro Remote Manager™ u mundëson
MSP -ve të marrin sinjalizime, tregues të kompromisit (IoC), pajisjeve fundore dhe email, si
dhe të ndërmarrin veprime zbutëse në të gjithë bazën e klientëve të tyre nga një dritare e
vetme, në vend që të humbasin kohë në kontrollimin e portalit të produktit të secilit klient.

Ju lutemi kontaktoni përfaqësuesin tuaj të shitjeve Vodafone për më
shumë informacion

KËRKESAT E SISTEMIT
Kërkesat e plota të sistemit mund t’i vizitoni këtu
TrendMicro, një lider global në sigurinë kibernetike, ndihmon që bota të jetë e sigurt për shkëmbimin e informacionit dixhital. Duke
shfrytëzuar mbi 30 vjet ekspertizë të sigurisë, kërkime të kërcënimeve globale dhe inovacion të vazhdueshëm, Trend Micro
mundëson qëndrueshmëri për bizneset, qeveritë dhe konsumatorët duke siguruar siguri të lidhur në të gjithë infrastrukturën e IT.
www.trendmicro.com

©2021 Trend Micro Incorporated dhe/ose bashkëpunëtorët e tij. Të gjitha të drejtat
e rezervuara. Trend Micro dhe logoja t-ball janë marka tregtare ose marka tregtare
të regjistruara të Trend Micro dhe/ose filialeve të tij në SHBA dhe vende të tjera.
Markat tregtare të palëve të treta të përmendura janë pronë e pronarëve të tyre
përkatës. Për më shumë informacion, vizitoni www.trendmicro.com
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Për detaje se çfarë informacioni personal mbledhim dhe pse, ju lutemi shihni
Njoftimin tonë të Privatësisë në faqen tonë në internet në:
https://www.trendmicro.com/privacy

