
Wsparcie dla cyberodporności

Przekształcanie 
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Innowacyjne i przystępne rozwiązania cyberbezpieczeństwa dla firm na całym świecie
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PRETENDENCI LIDERZY

NISZOWI GRACZE WIZJONERZY
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KOMPLETNOŚĆ WIZJI © Gartner, Inc.

Wizjoner w zestawieniu Gartner Magic 

Quadrant, w dziedzinie firewalli 

sieciowych

W dzisiejszych czasach, i tak już obciążeni obo-

wiązkami, CISO muszą znaleźć równowagę po-

między wyzwaniami związanymi ze stale ewolu-

ującym krajobrazem zagrożeń, szybkim rozwo-

jem infrastruktury, rosnącymi wymaganiami 

dotyczącymi zgodności z regulacjami, ograni-

czonymi środkami budżetowymi oraz brakami 

kadrowymi. Będąc liderem w dziedzinie cyber-

bezpieczeństwa, uważamy, że konieczne jest 

przekształcenie rozwiązań bezpieczeństwa po-

przez zastosowanie odpowiedniego poziomu 

cyberodporności. Cyberodporność zmienia ob-

licze tradycyjnej infrastruktury bezpieczeństwa, 

która jest nieelastyczna, statyczna i nieprakty-

czna, przekształcając ją w zmodernizowaną 

i elastyczną platformę, która jest adaptacyjna, 

dynamiczna i realistyczna.

Innowacyjne i przystępne rozwiązania cyber-

bezpieczeństwa od Hillstone przekształcają 

bezpieczeństwo korporacyjne, realizując konce-

pcję cyberodporności. Poprzez zapewnianie 

przedsiębiorstwom odpowiedniego poziomu 

inteligencji i widoczności, dających pełny obraz 

i zrozumienie wielowarstwowych i wieloetapo-

wych cyberataków oraz możliwość szybkiego 

reagowania na nie, produkty Hillstone są doce-

niane przez analityków i zaufało im ponad 23 

tys. firm na całym świecie. Produkty Hillstone 

cieszą się opinią rozwiązań bezpieczeństwa, 

które po prostu działają, obejmując obszar od 

brzegu sieci korporacyjnej po chmurę, w tym 

NGFW, SD-WAN, ZTNA, NDR, XDR i CWPP. 

Zaawansowane rozwiązania Hillstone wykorzy-

stują uczenie maszynowe i sztuczną inteligen-

cję oraz bezproblemowo integrują się ze struk-

turą SecOps. Tym samym CISO mają pewność, 

że ich organizacja jest dobrze zabezpieczona, 

przy niskich kosztach posiadania.

Firma Hillstone Networks została założona 

w 2006 roku przez weteranów z NetScreen i od

tamtej pory jest wiodącym innowatorem w dzie-

dzinie cyberbezpieczeństwa, od opracowania 

jednego z pierwszych firewalli wykorzystu-

jących sztuczną inteligencję, po wsparcie tech-

nologii chmur prywatnych przez szybkie stwo-

rzenie rozwiązań CWPP i XDR odpowiada-

jących na stale zmieniający się krajobraz 

zagrożeń. Innowacyjność Hillstone znajduje 

swoje odzwierciedlenie w zestawieniu Gartner 

Magic Quadrant, w którym firma została sklasy-

fikowana jako wizjoner. Hillstone zatrudnia obe-

cnie ponad 2 tys. pracowników na całym świe-

cie, obsługując 23 tys. klientów w ponad 60 kra-

jach, w tym ponad 100 firm z listy Fortune 500. 

Misja Hillstone odnosząca się do świadczenia 

rozwiązań bezpieczeństwa, które po prostu 

działają znalazła swoje potwierdzenie w wy-

różnieniu Gartner Peer Insights Customers’ 

Choice, przyznanym trzeci rok z rzędu.

MAGIC QUADRANT - FIREWALLE SIECIOWE
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Pełna widoczność od brzegu 

sieci po chmurę, od 

użytkownika po aplikacje.

Pełna analityka i wiedza 

o zagrożeniach dla poznania

stanu cyberbezpieczeństwa

Rozproszona i warstwowa 

obrona przed wieloetapowy-

mi i wielowarstwowymi 

cyberatakami

Scentralizowana analityka bezpieczeństwa, zarządzanie i operacje

OCHRONA BRZEGU SIECI OCHRONA ŚRODOWISKA CLOUD OCHRONA SERWERA OCHRONA APLIKACJIOCHRONA ŚRODOWISKA CLOUD

Rozwiązanie mikrosegmentacji

Wirtualny firewall NGFW

Mikrosegmentacja



Wykrywanie naruszeń z użyciem SI

Kluczowe projekty technologiczne Hillstone

Procesy bezpieczeństwa wspierane SI

Ochrona SD-WAN w rozproszonych przedsiębiorstwach ZTNA: dokładne egzekwowanie dedykowanych uprawnień

Rozwiązanie mikrosegmentacji dla zwirtualizowanych 
środowisk

Ochrona SD-WAN i ZTNA

Mikrosegmentacja oraz CWPP

Rozwiązania NDR i XDR 
wspierane sztuczną inteligencją

CWPP: zabezpieczanie pełnego cyklu życia 
procesów cloud

 Techniki uczenia maszynowego w celu wykrywania 

podejrzanego ruchu i złośliwego oprogramowania

 Wykrywanie incydentów, reagowanie na nie, organizacja, 

automatyzacja i zbieranie informacji

 Bezproblemowa integracja z głównymi platformami 

wirtualizacji i cloud

 Niezależna od środowiska, pełna widoczność i ochrona 

wszystkich procesów cloud

 Opracowane na podstawie wielokrotnie nagradzanych 

rozwiązań bezpieczeństwa

 Rozproszone organizacje / zdalni pracownicy / praca 

z dowolnego miejsca



Wyróżnienia branżowe i nagrody

Obecność w ponad 60 krajach na całym świecie
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