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Integracja ochrony danych i bezpieczeństwa 
cybernetycznego oparta o AI

ARKUSZ DANYCH 

ODKRYJ REWOLUCYJNĄ OCHRONĘ PRZED 
WSPÓŁECZNYMI ZAGROŻENIAMI

Tradycyjne narzędzia służące do zapewnienia bezpieczeństwa 
nie są w stanie poradzić sobie ze współczesnymi zagrożeniami 
cybernetycznymi. Tradycyjne podejście polegające na stosowaniu 
wielu różnych narzędzi ochronnych – do tworzenia kopii 
zapasowych, automatyzacji wprowadzania poprawek, zwalczania 
złośliwego oprogramowania, zarządzania konfiguracją itd. – 
jest złożone, drogie i nieskuteczne. 

Acronis Cyber Protect oferuje rewolucyjne podejście do ochrony 
cybernetycznej, integrując ochronę danych z bezpieczeństwem 
cybernetycznym. Ta zintegrowana metoda eliminuje problemy 
związane ze złożonością, zapewnia lepszą ochronę przed 
współczesnymi zagrożeniami i zwiększa skuteczność, 
oszczędzając czas i pieniądze. 

Dzięki pełnej ochronie przed złośliwym oprogramowaniem 
i kompleksowemu zarządzaniu punktami końcowymi Acronis 
Cyber Protect zwalcza zaawansowane ataki cybernetyczne za 
pomocą wyjątkowego połączenia technologii służących do ochrony, 
ułatwiając codzienne operacje IT, wdrażanie punktów końcowych, 
zarządzanie nimi oraz tworzenie raportów. Teraz możesz zarządzać 
wszystkimi aspektami ochrony cybernetycznej z jednego ekranu. 

Bezpieczeństwo 
cybernetyczne i ochrona 
punktów końcowych
Zarządzanie ochroną punktów 
końcowych: ocena podatności 
na zagrożenia, zarządzanie 
poprawkami, zdalny pulpit 
i stan dysków

Ochrona przed złośliwym 
oprogramowaniem  
Pełna ochrona przed 
złośliwym oprogramowaniem 
oparta o AI kolejnej 
generacji, w tym filtrowanie 
URL i zautomatyzowane 
skanowanie kopii zapasowych

Tworzenie kopii zapasowych 
i odzyskiwanie danych 
Szybkie i niezawodne 
odzyskiwanie danych z aplikacji, 
systemów oraz danych na 
dowolnym urządzeniu po 
dowolnym incydencie
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Zarejestruj się, aby otrzymać 
30-dniową wersję próbną  
Acronis Cyber Protect na  
www.acronis.com

Mniejsza złożoność Największa skuteczność Lepsza ochrona

Uprość swoje działania związane z ochroną 
za pomocą jednego narzędzia obejmującego 
wszystkie aspekty:
• Jedna licencja
• Jeden agent 
• Jedna konsola zarządzania
• Jedna linia wsparcia dla sprzedawców 
• Jedno źródło wspólnych informacji 

o chronionych systemach

Pozbądź się niepotrzebnych kosztów i zapewnij 
lepszą ochronę, stosując zasoby, które 
już posiadasz:
• Proste zarządzanie 
• Brak potrzeby zakupu nowego sprzętu
• Brak potrzeby zatrudniania dodatkowych 

informatyków 
• Brak konieczności udziału w szkoleniach 
• Brak potrzeby inwestowania czasu i pieniędzy 

w zarządzanie wieloma sprzedawcami 

Pozbądź się luk w swojej metodzie ochrony za 
pomocą jednego rozwiązania, które obejmuje 
wszystkie trzy poziomy ochrony:
• Proaktywność: Oceny podatności i zarządzanie 

poprawkami, usuwanie złośliwego 
oprogramowania z kopii zapasowych, 
stan dysków

• Aktywność: Stała ochrona danych, ochrona 
przed złośliwym oprogramowaniem w czasie 
rzeczywistym, funkcje automatycznej ochrony 

• Reaktywność: Zintegrowane odzyskiwanie 
danych po awarii, kopie zapasowe dotyczące 
kryminalistyki, możliwość równoległego 
stosowania z innymi rozwiązaniami 
zapewniającymi bezpieczeństwo

Łatwe Skuteczne Bezpieczne 

 Zarządzaj w prosty sposób wszystkimi 
aspektami ochrony cybernetycznej 
z jednego ekranu
 Pozbądź się problemów dotyczących 
wydajności i kompatybilności
 Wykrywaj i naprawiaj problemy w szybki 
i prosty sposób
 Oszczędź czas i uniknij problemów 
związanych z zarządzaniem wieloma 
dostawcami

Zwiększ produktywność
Ogranicz czas przeznaczany na niepotrzebne 
zadania administracyjne
Uniknij nowych wydatków
Zarządzaj w prosty sposób wszystkimi 
aspektami związanymi z ochroną
Ogranicz TCO

Proaktywnie unikaj kosztownego przestoju
Zachowaj funkcjonalność swoich systemów
Reaguj na incydenty w szybki 
i skuteczny sposób
Zablokuj ataki złośliwym oprogramowaniem, 
zanim do nich dojdzie
Stwórz dla swoich pracowników bezpieczne 
środowisko pracy
Wzbudź zaufanie klientów

Obszary funkcyjne są pogrupowane zgodnie ze strukturą bezpieczeństwa cybernetycznego NIST

Automatyczne 
wykrywanie 
nowych urządzeń

Ocena podatności 
na zagrożenia

Mapa ochrony danych

Obrona przed złośliwym 
oprogramowaniem 
i exploitami

Kontrola stanu 
dysku twardego

Pulpity nawigacyjne 
i raporty

Zdalna instalacja agenta

Tworzenie kopii zapasowych 
i odzyskiwanie po awarii

Zjednolicone zarządzanie 
zasadami ochrony

Zarządzanie poprawkami 
zintegrowane z tworzeniem 
kopii zapasowych

Kwarantanna złośliwego 
oprogramowania

Naprawa za pomocą 
nośnika startowego

Tworzenie kopii 
zapasowych 
i odzyskiwanie po awarii

Informacje 
kryminalistyczne 
w kopiach zapasowych

Zdalny pulpit

Identyfikacja WykrywanieOchrona Reagowanie Odzyskiwanie

SCENARIUSZE INNOWACYJNEJ OCHRONY DANYCH

FUNKCJE ACRONIS CYBER PROTECT

• Stała ochrona danych: Unikaj nawet najdrobniejszej utraty danych 
w głównych aplikacjach

• Wprowadzanie poprawek w sposób bezpieczny dla plików: 
Twórz automatyczne kopie zapasowe punktów końcowych przed 
zainstalowaniem poprawek, aby umożliwić natychmiastowe 
cofnięcie zmian

• Lepsza ochrona za pomocą mniejszej liczby zasobów: Możesz 
przenieść zasoby oraz umożliwić bardziej agresywne skanowanie 
i ocenę podatności w centralnej pamięci masowej, w tym w chmurze

• Kopie zapasowe dotyczące kryminalistyki: Uwzględnij cenne 
dowody cyfrowe w kopiach zapasowych, aby ułatwić i przyspieszyć 
dochodzenia

• Mapa ochrony danych: Monitoruj status ochrony plików 
z klasyfikacją, tworzeniem raportów oraz analityką danych 
nieustrukturyzowanych

• Bezpieczne odzyskiwanie punktów końcowych: Zintegruj 
poprawki oraz aktualizacje zwalczające złośliwe oprogramowanie 
z procesem odzyskiwania

• Plan inteligentnej ochrony: Automatycznie dopasuj wprowadzanie 
poprawek, skanowanie i tworzenie kopii zapasowych do obecnych 
alarmów CPOC

• Globalne i lokalne białe listy: Obsługuj bardziej agresywną 
heurystykę, zapobiegając fałszywym wykryciom 

Integracja ochrony danych i bezpieczeństwa cybernetycznego zapewnia wyjątkowe funkcje. Dlatego Acronic Cyber 
Protect jest jedynym rozwiązaniem mogącym dostarczyć wyjątkowy poziom ochrony cybernetycznej

https://www.acronis.com/en-us/cloud/service-provider/disaster-recovery/

