
Wzmocnij 
płaszczyznę ataku
WithSecuretm Elements Vulnerability Management



Przeciwnicy nie potrzebują wielu luk 
w zabezpieczeniach - jedna wystarczy.

• Co 90 minut identyfikowana jest nowa luka w zabezpieczeniach
• To średnio 7 podatności na każdą instancję w typowym środowisku IT
• 8000 znanych i ujawnionych luk w zabezpieczeniach każdego roku
• 50-300 krytycznych luk w zabezpieczeniach w zależności od branży
• Naprawienie ujawnionych podatności zajmuje średnio 103 dni
• Na wykorzystanie luki w zabezpieczeniach hakerom wystarcza średnio 

15 dni
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Luki w zabezpieczeniach wciąż 
pozostają główną przyczyną 
większości naruszeń 
bezpieczeństwa
• Istnieje wiele sposobów na złamanie zabezpieczeń

firmowych, jednak aplikacje internetowe są
zdecydowanie najbardziej podatnym ogniwem sieci.

• Większość exploitów opiera się na lukach w
zabezpieczeniach znanych specjalistom
bezpieczeństwa od co najmniej roku.

• Jedynie ciągłe skanowanie i bezwzględna kontrola
pozwolą Ci znaleźć luki w zabezpieczeniach, zanim
zrobi to ktoś inny.

• Szybko zmieniające się, złożone biznesowe
środowiska IT tworzą szeroką płaszczyznę ataku.

Tu na scenę wkracza WithSecure Elements 
Vulnerability Management.
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4. Zarządzaj lukami w
zabezpieczeniach
Centralne zarządzanie 
podatnościami oraz 
śledzenie i ostrzeganie 
o zabezpieczeniach.

5. Oceń i zweryfikuj
Śledź wszystkie zmiany
za pomocą skanowania
luk w zabezpieczeniach
zgodnego z PCI.

6. Status zgłoszenia
Przygotuj standardowe
i niestandardowe raporty
dotyczące ryzyka
i zgodności.

1. Wyjdź poza swoją
sieć
Zidentyfikuj zagrożenia i 
potencjalnie podatne 
połączenia zewnętrzne.

2. Odkryj zasoby
sieciowe
Mapuj wszystkie zasoby 
w warstwie aplikacji.

3. Skanuj systemy i
aplikacje
Chroń punkty końcowe. 
Skanuj zasoby w 
poszukiwaniu luk w 
zabezpieczeniach. 
Skanuj zdalne komputery 
spoza Twojej sieci.

Zarządzaj krytycznymi 
lukami w zabezpieczeniach

WithSecure Elements Vulnerability Management to 
gotowa do użycia, przeznaczona dla przedsiębiorstw 
platforma do skanowania i zarządzania podatnościami. 

Łączy w sobie funkcje wykrywania i inwentaryzacji 
zasobów IT, a także identyfikację i zarządzanie zarówno 
wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi zagrożeniami.

Raportowanie ryzyka i zapewnianie zgodności z 
obecnymi i przyszłymi regulacjami (takimi jak PCI 
i GDPR/RODO).

Zarządzanie podatnościami daje Ci wgląd w shadow IT: 
mapowanie pełnej powierzchni ataku i reagowanie na 
krytyczne podatności związane z cyberzagrożeniami.
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Jaka jest twoja powierzchnia 
ataku?

Najlepszą reakcją na ryzyko jest przewidywanie 
i mapowanie zagrożeń cyfrowych. Żadna technologia 
nie nadaje się do tego lepiej niż vulnerability management.

Powierzchnia ataku organizacji obejmuje wszystkie infrastruktury 
sieciowe, oprogramowanie i aplikacje internetowe zarówno wewnątrz 
firmy, jak i w całym Internecie. Oznacza to konieczność zrozumienia 
wszystkich punktów interakcji.

Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji muszą być 
w stanie oceniać luki w zabezpieczeniach z kilku perspektyw, 
aby uzyskać dokładny obraz ryzyka, zminimalizować zagrożenia 
i zachować zgodność z regulacjami.

W przeciwieństwie do innych dostępnych na rynku rozwiązań do 
zarządzania lukami w zabezpieczeniach, rozwiązanie WithSecure 
Elements Vulnerability Management obsługuje technologię 
przeszukiwania sieci o nazwie Internet Asset Discovery, która obejmuje 
również deep web. Vulnerability Management umożliwia łatwe 
przeglądanie wszystkich celów, aby szybko zidentyfikować zagrożenia 
i potencjalnie wrażliwe połączenia oraz rozszerzyć rozpoznawanie 
potencjalnej powierzchni ataku poza własną sieć.
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Identyfikuj i ujawniaj możliwe zagrożenia

Dysponowanie własnością intelektualną oraz rozpoznawalnymi brandami często sprawia, 
że firmy stają się celem nieuczciwych lub złośliwych działań. WithSecure Elements 
Vulnerability Management może generować raport oceny zagrożeń obejmujące działania 
takie jak bezprawne podszywanie się pod konkretny brand lub działania witryn 
phishingowych, których celem jest oszustwo lub infekowanie podmiotów odwiedzających 
stronę.

Vulnerability Management pozwala na identyfikowanie podatności w obrębie zasobów 
firmowych. Możesz zmniejszyć powierzchnię ataku, zmniejszając jednocześnie ryzyko.

Dzięki zarządzaniu lukami w zabezpieczeniach zespół ds. bezpieczeństwa IT może 
sporządzić mapę powierzchni ataku Twojej organizacji jako sumę:

• wszystkich znanych, nieznanych i potencjalnych zagrożeń o znaczeniu krytycznym
• środków kontroli oprogramowania, sprzętu, oprogramowania wbudowanego i sieci
• ukrytych zasobów IT, źle skonfigurowanych zasobów wewnętrznych, witryn ze

złośliwym oprogramowaniem, hostów, do których odwołują się witryny
• entropii bezpieczeństwa u partnerów i kontrahentów
• phishingu i naruszeń integralności marki
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Prawdziwa płaszczyzna ataku

To, o czym nie 
wiedziałeś

To, o czym wiesz Development Dane klientów

Płaszczyzna ataku

Nieaktualne 
oprogramowanie

Otwarte porty

Malware and phishing 

Systemy niezgodności Błędne konfiguracje

Narażone firmy 
partnerskie

Shadow IT Błędne konfiguracje 
zewnętrzne

To, o czym nie chciałeś 
wiedzieć

Naruszenia marki

E-Commerce 
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Elements Vulnerability Management  

Kompleksowa widoczność

Skuteczne wykrywanie zabezpieczeń dzięki 
precyzyjnemu mapowaniu wszystkich zasobów, 
systemów i aplikacji w obrębie sieci i poza nią.

Zoptymalizowana produktywność 
i zarządzanie bezpieczeństwem

Szybkie rozwiązywanie problemów wielu domen 
dzięki wydajnej pracy usługi, w tym 
monitorowaniu luk w zabezpieczeniach, 
zautomatyzowanym planowanym skanom 
i priorytetyzacji zgłoszeń naprawczych 
i weryfikacyjnych.

Raportowanie ryzyka

Tworzenie raportów zawierających wiarygodne 
informacje o stanie bezpieczeństwa Twojej 
organizacji na przestrzeni czasu. Pokazanie 
i uzasadnienie w jaki sposób zabezpieczenia 
IT zapewniają ciągłość operacji biznesowych.

Niższe koszty

Zarządzanie lukami w zabezpieczeniach może 
znacznie obniżyć koszty bezpieczeństwa. 
Taniej jest rozwiązywać kwestie bezpieczeństwa 
przed pojawieniem się poważnych problemów 
niż podczas kryzysu czy po incydencie. 
Dodatkowo zasoby chmurowe pozwalają 
organizacjom na obniżenie kosztów.
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WithSecure Elements - 
zmniejsz ryzyko, złożoność 
i nieefektywność.

Rozwiązanie WithSecure Elements Endpoint Protection jest 
dostępne jako samodzielne rozwiązanie lub jako integralna 
funkcja w ramach modułowej platformy 
cyberbezpieczeństwa WithSecure Elements.

Sprawdź za darmo

WithSecureTM 
Elements

Annual 
license 

Monthly 
subscription 

Usage-based 
security 

Pricing models 

Services Solutions 

Support 

Elevate tough 
cases to 
our experts 

Endpoint 
Protection  

Vulnerability 
Management

Collaboration 
Protection

Endpoint 
Detection and 
Response  
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https://www.bakotech.pl/vendors/withsecure


Bakotech Sp. z o.o.

www.bakotech.pl 
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12 340 90 30
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