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How can Trend Micro XDR solve 
your detection and response 
challenges?

Wystarczy jedno zagrożenie które 
przedostanie się do Twojej sieci

Zagrożenia stają się coraz bardziej podstępne

zarejestrowało wzrost naruszeń 
bezpieczeństwa (11% wzrostu r/r)

-Accenture

Odizolowanie narzędzi prowadzi do 
błędnych wniosków i wprowadzają 
chaos uniemożliwiając efektywną 
reakcję.

Odseparowane od siebie warstwy utrudniają 
analizę i wykrywanie incydentów.

66% organizacji przyznaje, że reakcje na wykryte 
zagrożenia nie są wystarczająco skuteczne, 
ponieważ w analizie zagrożeń wykorzystywanych 
jest wiele odrębnych rozwiązań.

-ESG

Bez jasnych i przejrzystych 
wskaźników, trudno reagować we 
właściwy losów. Pracownicy IT 
mają ograniczoną ilość czasu na 
analizę i reakcję.

Otrzymujesz zbyt wiele alertów? Nie wiesz, 
na które incydenty odpowiadać i akie 
zdarzenia badać? Dowiadujesz się o 
zagrożeniach zbyt późno?

68% naruszeń bezpieczeństwa wykrywanych 
jest dopiero po roku lub jeszcze później. Czas 
na wykrycie zdarzenia (MTTI) wzrósł do 197 
dni, natomiast czas na wygaszenie zagrożenia 
(MTTC) wynosił przynajmniej 69 dni.

-Verizon

Analiza i korelacja zdarzeń we 
wszystkich warstwach oznacza mniej 
fałszywych alertów, a co za tym idzie, 
szybszą odpowiedź, na prawdziwe 
zagrożenia.

Sztuczna inteligencja i ek-
spercka analiza

zmaga się z ponad 10 000 alertów niemal 
każdego dnia.

-Imperva

XDR łączy wszystkie zdarzenia w sieci. 
Przeszukuje pocztę, stacje końcowe, serwery 
i środowiska chmurowe. Pojedyncze 
incydenty mogą wydawać się bez większego 
znaczenia, ale w całościowym ujęciu mogą 
składać się na obraz poważnego zagrożenia.

Wyjdź poza ochronę stacji 
końcowych

94% infekcji malware zaczyna się od złośliwej 
wiadomości e-mail. To jak dotąd najpopularniejszy 
wektor ataków.

-Verizon

Pojedyncza konsola 
przedstawiająca zwizualizowane 
dane o określonym priorytecie 
pozwoli ci połączyć zdarzenia i 
wyciągnąć odpowiednie wnioski

Pełna widoczność

Ponad połowa przedsiębiorstw korzysta z więcej 
niż 25 rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa IT. 
XDR pozwala technologiom współdziałać w 
służbie Twojego bezpieczeństwa.

-ESG

XDR jako usługa zarządzana daje Ci dostęp 
do alertów 24/7. Trend Micro zarządza 
bezpieczeństwem i odpowiada na 
incydenty — wszystko to na podstawie 
wiedzy i doświadczenia ekspertów Tren 

Poszerz swoje horyzonty z
usługą XDR

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat 
Trend Micro XDR? Skontaktuj się z nami.

Zyskaj czas i bezpieczeństwo w nierównej walce z cy-
berzagrożeniami.

Trend Micro XDR 
w 3 krokach

CAN HELP YOU
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Powolne i nieadekwatne odpowiedzi na incydenty w sieci 
to bardziej dotkliwe konsekwencje ataku

ROZWIĄZANIE

Trend Micro XDR przychodzi z 
pomocą. Zobacz to, co do tej pory
było niewidoczne. 
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10,000 Daily
Security Alerts


