
Organizacje muszą chronić wszystkie swoje aplikacje i użytkowników, ale lokalizacja zasobów i pracowników 
często utrudnia to zadanie. Aplikacje chmurowe, zwiększanie zasięgu działów i rozwiązania mobilne 
sprawiają, że tradycyjne zabezpieczenia sieci stają się nieskuteczne i mało wydajne. Organizacje potrzebują 
łatwych w obsłudze, prostych w rozbudowie zabezpieczeń, które łatwo się wdraża.

Prisma Access zapobiega skutecznym atakom sieciowym kierowanym na sieci zdalne i użytkowników 
mobilnych. Zapewnia ona wszelką funkcjonalność firewalla nowej generacji dostarczanej w formie usługi 
(subskrypcji). Ścisła integracja między platformą Security Operating Platform, a naszymi partnerami 
technologicznymi upraszcza działanie i umożliwia organizacji dobór stopnia rozbudowy platformy do potrzeb 
biznesowych i rozwoju działalności.
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Prisma Access

Zapobieganie atakom sieciowym w punktach końcowych w oddziałach 
i na urządzeniach pracowników mobilnych

Prisma Access oferuje wszystkie dostępne funkcje firewalla nowej generacji i pozwala chronić oddziały oraz 
wdrożenia SD-WAN. Rozszerzenie zapory NGFW na oddziały i pracowników mobilnych zapewnia większą 
przejrzystość, większy stopień ochrony przed złośliwym oprogramowaniem i exploitacją, programami typu 
ransomware oraz atakami typu phishing. By zapewnić spójną ochronę, rozwiązanie pozwala także objąć 
regułami bezpieczeństwa całą sieć i chmurę oraz wszystkie punkty końcowe, bez względu na ich lokalizację.

Prostota i skalowalność zabezpieczeń

Prisma Access umożliwia automatyzację zarządzania i współpracy komponentów oraz wdrażania usług 
bezpieczeństwa. Takie wdrożenie oszczędza czas i pozwala ograniczać koszty operacyjne, dzięki czemu wydatki 
przeznaczane na zabezpieczenia są łatwiejsze do kontrolowania. Znika problem instalacji i modernizacji 
urządzeń oraz konieczność zarządzania nimi. Elastyczna infrastruktura chmurowa i jej zasięg pozwalają 
wprowadzać nowe funkcje platformy w miarę ich rozwoju i zapotrzebowania. Rozrastająca się infrastruktura 
jest chroniona zawsze w takim samym stopniu, niezależnie od jej zasięgu.
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Szybkie wdrażanie innowacji

Wdrożenie usługi Prisma Access w przedsiębiorstwie pozwala zapewnić większe bezpieczeństwo, bazując 
na całej platformie Security Operating Platform. Wykorzystuje ona składnik Cortex HUB do wprowadzania 
innowacji z zakresu zabezpieczeń opracowanych przez firmę Palo Alto Networks i firmy zewnętrzne, a wszystko 
to przy jednoczesnym rozszerzaniu scentralizowanego zarządzania regułami bezpieczeństwa sieci w ramach 
ochrony brzegu sieci kampusu, centrali, oddziału, dostępu do centrum danych lub kontroli sieci wewnętrznej.

Prisma Access: usługa bezpiecznego dostępu 
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