
Palo Alto Networks
Bezpieczeństwo wzrasta z każdym dniem
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Firma Palo Alto Networks, lider światowego rynku cyberza-
bezpieczeń, kształtuje przyszłość dzięki technologiom zmie-
niającym sposób działania użytkowników i przedsiębiorstw. 
Pragniemy stać się preferowanym przez klientów partnerem 
w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, dbającym o ochronę cy-
frowego środowiska. Pomagamy zmierzyć się z najtrudniejszy-
mi wyzwaniami, nieustanne tworząc innowacyjne rozwiązania 
oparte na najnowszych osiągnięciach w obszarze sztucznej 
inteligencji, analizy danych, automatyzacji i koordynacji proce-
sów. Oferujemy zintegrowaną platformę zabezpieczeń i wspie-
ramy działania coraz większej sieci partnerów. Zajmujemy 
wyjątkową pozycję na rynku: zapewniamy bezpieczeństwo 
dziesiątkom tysięcy przedsiębiorstw i instytucji korzystających 
z różnych chmur, sieci i urządzeń mobilnych.

W jaki sposób możemy zadbać o ochronę Twoich zasobów?
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Next-Generation Firewall App-ID

Threat Prevention URL Filtering

Content-ID User-ID

WildFire Zingbox

Panorama DNS Security

GlobalProtect SD-WAN

Ochrona środowiska  
przedsiębiorstwa
Platforma Palo Alto Networks Strata™ to spójny, zintegrowany,  
skuteczny system zabezpieczenia sieci dostarczany w postaci  
rozwiązania fizycznego, wirtualnego i opartego na chmurze.
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Zapory nowej generacji
Fizyczne, wirtualne i udostępniane w chmurze 
systemy ochrony

Dzięki zaporom Palo Alto Networks nowej generacji można 
powstrzymać cyberataki, a zarazem uprościć mechanizmy za-
bezpieczeń. Platforma Strata™ uwzględnia innowacyjne tech-
nologie i eliminuje konieczność stosowania odrębnych, wyspe-
cjalizowanych produktów. Opcje wdrożenia w postaci urządzeń 
fizycznych, wirtualnych oraz w chmurze sprawiają, że niezależ-
nie od miejsca przechowywania danych i aplikacji uzyskujemy 
spójne funkcje ochrony. Najlepsze na świecie mechanizmy cy-
berzabezpieczeń pozwalają uniknąć nawet bardzo zaawansowa-
nych ataków i skonstruować bezpieczną sieć.

App-ID
Technologia klasyfikowania aplikacji

App-ID™ to chroniona patentami technologia klasyfikowania 
ruchu w sieci, dostępna wyłącznie w zaporach Palo Alto Ne-
tworks. Polega na określaniu tożsamości aplikacji niezależnie 
od używanego portu, protokołu, szyfrowania SSH/SSL i innych 
złożonych technik, które mogą być stosowane w konkretnych 
przypadkach. Używane są różne mechanizmy klasyfikowania 
strumienia ruchu w sieci, umożliwiające poprawne zidenty-
fikowanie aplikacji, m.in. sygnatury aplikacji, dekodowanie 
protokołu aplikacji i heurystyka. Gdy aplikacja zostanie zi-
dentyfikowana, po sprawdzeniu reguł polityki bezpieczeństwa 
podejmowana jest decyzja o sposobie jej obsługi. Można na 
przykład aplikację zablokować, można zezwolić na jej urucho-
mienie i przeskanować pod kątem zagrożeń oraz sprawdzić, czy 
nie występują przypadki przesyłania plików i przetwarzania da-
nych bez upoważnienia, można także kontrolować przepusto-
wość komunikacji z wykorzystaniem mechanizmów QoS. Za-
stąpienie dotychczasowych reguł zapory związanych z portami 
przez reguły oparte na technologii App-ID™ pozwala znacznie 
ograniczyć ryzyko ataku. Funkcja Policy Optimizer dostęp-
na w systemie PAN-OS ułatwia zarządzanie regułami. Proste 
przepływy pracy i dane analityczne zgromadzone przez system 
PAN-OS pozwalają przejść od dotychczasowych reguł na me-
chanizmy kontrolne App-ID i zwiększyć bezpieczeństwo sieci.

Content-ID
Technologia klasyfikowania treści

W technologii Content-ID™ zastosowano różne zaawansowane 
metody ochrony przed zagrożeniami umożliwiające pełną anali-
zę całej dozwolonej komunikacji w ramach jednego skanowania. 
Zapory Palo Alto Networks nowej generacji wykorzystujące tę 
technologię są w stanie zablokować próby wykorzystania luk 
w zabezpieczeniach, przepełnienia buforu i skanowania portów, 
a także ochronić sieć przed stosowanymi przez włamywaczy 
metodami obchodzenia zabezpieczeń i maskowania ataków. Po-
trafią również zatrzymać wychodzącą komunikację szkodliwe-
go oprogramowania, zablokować dostęp do znanych serwisów 
umożliwiających pobranie szkodliwych programów i wyłudzenie  

informacji oraz ograniczyć ryzyko związane z przesyłaniem 
plików i danych bez upoważnienia.

User-ID
Technologia klasyfikowania użytkowników

Technologia User-ID™ ułatwia definiowanie reguł polityki bez-
pieczeństwa chroniących dostępu do aplikacji dla użytkowników 
i grup użytkowników, w odniesieniu do komunikacji wychodzącej 
jak i przychodzącej. Na przykład można zapewnić dostęp do narzę-
dzi takich jak SSH, telnet i FTP na standardowych portach jedynie 
pracownikom działu IT. Reguły utworzone za pomocą rozwiązania 
User-ID obowiązują niezależnie od miejsca pobytu użytkowników 
— tj. w centrali, w oddziałach oraz w domu — i od rodzaju uży-
wanego urządzenia. Rozbudowane raporty zawierają informacje 
o działaniach użytkowników, a do ich wygenerowania można wy-
korzystać wstępnie zdefiniowane i niestandardowe szablony.

Dzięki widoczności działań w aplikacjach na poziomie konkret-
nych użytkowników, a nie tylko adresów IP, wzrasta skuteczność 
kontroli aplikacji, które mają prawo działać w sieci przedsię-
biorstwa. Można dostosować zakres wykorzystania aplikacji 
do wymagań biznesowych, a jeśli to okaże się konieczne, poin-
formować konkretnych użytkowników o naruszeniu zasad lub 
natychmiast zablokować ich dostęp do aplikacji. Dynamiczne 
grupy użytkowników (DUG) pozwalają administratorom w dy-
namiczny sposób modyfikować zasady dostępu użytkowników 
na podstawie zmieniających się uwarunkowań, np. z powodu 
wystąpienia nowych wskaźników naruszenia bezpieczeństwa 
(IOC) lub w związku z potrzebą nadania tymczasowego dostępu 
określonemu zbiorowi użytkowników.

Panorama
Rozwiązanie do zarządzania

System zarządzania bezpieczeństwem sieci Panorama™ to 
scentralizowane rozwiązanie administracyjne do obsługi 
wszystkich zapór Palo Alto Networks niezależnie od ich postaci 
i lokalizacji. Pozwala uprościć konfigurowanie i wdrażanie in-
frastruktury zapór oraz zarządzanie całym środowiskiem, przy 
czym obejmuje to zarówno dodawanie nowych urządzeń do 
sieci, jak i definiowanie reguł polityki bezpieczeństwa w pełni 
wykorzystujących wszystkie dostępne funkcje.

Panorama zapewnia także scentralizowane mechanizmy wi-
doczności i dostęp do szczegółowych informacji o ruchu w sie-
ci, zawartości dzienników logów i zagrożeniach. Zmniejsza 
pracochłonność zadań administracyjnych dzięki opcjom zarzą-
dzania aktualizacjami oprogramowania i automatyzacją plano-
wania aktualizacji treści, co z kolei pozwala poprawić ogólny 
stan zabezpieczeń przedsiębiorstwa.

Panorama wspomaga zarządzanie zaporami niezależnie od miejsca 
ich zastosowania: na brzegu sieci, w oddziałach, w centrum prze-
twarzania danych, na urządzeniach użytkowników mobilnych oraz 
w chmurze. Do integracji z systemami innych firm i z istniejącymi 
w firmie narzędziami operacyjnymi służą odpowiednie interfejsy 
API. W pełni konfigurowalny komponent Application Command 

Center (centrum sterowania aplikacjami) udostępnia komplekso-
we, kontekstowe dane związane z działaniem sieci i zagrożeniami 
— zarówno bieżące, jak i historyczne. Dzięki integracji opartej na 
interfejsach API rozwiązanie pozwala zautomatyzować reakcje na 
zagrożenia i wykonać działania oparte na zdefiniowanych regu-
łach, co upraszcza realizację procesów operacyjnych.

DNS Security
Zapobieganie atakom opartym na DNS

Osiemdziesiąt procent szkodliwego oprogramowania do ustano-
wienia kanału sterowania i kontroli (C2) wykorzystuje system 
DNS. Cyberprzestępcy często używają tej metody do ukrycia swo-
ich działań, ponieważ natężenie ruchu sieciowego jest tak duże, że 
wiele przedsiębiorstw nie dysponuje narzędziami umożliwiający-
mi jego odpowiednie monitorowanie. Oferowana przez nas usługa 
DNS Security stosuje metody analizy predykcyjnej, uczenia ma-
szynowego i automatyzacji, aby zablokować ataki oparte na DNS. 
Ścisła integracja z zaporami nowej generacji pozwala zautomaty-
zować mechanizmy ochrony, uniemożliwia obejście zabezpieczeń 
przez hakerów i eliminuje konieczność użycia odrębnych narzędzi 
oraz zmian w routingu DNS. Dzięki usłudze można sprawnie prze-
widywać wystąpienia szkodliwych domen i zapobiegać ich wy-
korzystaniu, neutralizować zagrożenia związane z tunelowaniem 
DNS oraz szybko wykrywać i izolować zainfekowane urządzenia, 
korzystając z funkcji automatyzacji. Mechanizmy ochrony oparte 
na chmurze oferują opcje nieograniczonego skalowania i zawsze 
zachowują aktualność. Przedsiębiorstwo zyskuje dostęp do nowe-
go, ważnego punktu kontrolnego, z poziomu którego można po-
wstrzymywać ataki oparte na DNS.

Threat Prevention
Zapobieganie atakom wykorzystującym  
luki w zabezpieczeniach, szkodliwe  
oprogramowanie i mechanizmy C2

Oferowana przez naszą firmę usługa Threat Prevention po-
zwala dzięki funkcjom IPS automatycznie powstrzymywać 
ataki wykorzystujące znane luki w zabezpieczeniach po stro-
nie klienta i serwera. Uwzględnia bezpośrednią ochronę przed 
szkodliwym oprogramowaniem i blokowanie komunikacji wy-
chodzącej typu C2. Usługa analizuje wszystkie rodzaje ruchu 
w sieci pod kątem zagrożeń, niezależnie od portu, protokołu 
i metody szyfrowania, zatem żadne niebezpieczeństwo nie zo-
stanie zignorowane. Poszukiwanie zagrożeń dotyczy wszyst-
kich elementów cyklu życia cyberataku, nie tylko pierwszego 
kontaktu z siecią. Usługa Threat Prevention zapewnia wielo-
warstwową ochronę zgodną z modelem „Zero Trust”.

Dzięki zastosowaniu jednolitego formatu sygnatury dla wszyst-
kich zagrożeń możliwe jest szybkie przetwarzanie i przeprowa-
dzenie analizy w ramach jednego zintegrowanego skanowania.

Nie jest konieczne uruchamianie nadmiarowych procesów, ty-
powych w rozwiązaniach opartych na wielu operacjach skano-
wania. Usługa Threat Prevention sprawdza każdy pakiet prze-
chodzący przez zapory Palo Alto Networks nowej generacji. 
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Kontrolowane są sekwencje bajtów w nagłówkach pakietów 
i w ich treści. Na podstawie takiej analizy jesteśmy w stanie 
określić ważne informacje o poszczególnych pakietach, m.in. 
używaną aplikację, źródło i element docelowy oraz zgodność 
protokołu ze standardem RFC, a także stwierdzić, czy w za-
wartości pakietu znajduje się szkodliwy kod lub atak na słaby 
punkt zabezpieczeń. Oprócz pojedynczych pakietów możemy 
także analizować kontekst kolejności przychodzących danych 
i sekwencje składające się z wielu pakietów, co pozwala wykryć 
próby użycia technik obchodzenia zabezpieczeń i zapobiec ich 
wykorzystaniu. Wszystkie opisane działania odbywają się w ra-
mach jednego skanowania, zatem w minimalnym możliwym 
stopniu wpływają na szybkość komunikacji sieciowej.

URL Filtering
Zapobieganie zagrożeniom związanych  
ze szkodliwymi serwisami i phishingiem

URL Filtering to rozwiązanie, które pozwala bezpiecznie ko-
rzystać z sieci w związku z realizacją potrzeb biznesowych. 
Udostępniana w chmurze usługa nie polega wyłącznie na pod-
stawowym filtrowaniu komunikacji WWW — identyfikowanie 
zagrożeń odbywa się z wykorzystaniem analizy statycznej roz-
szerzonej o mechanizmy uczenia maszynowego. Automatyczne 
funkcje ochrony blokują dostęp do szkodliwych serwisów roz-
powszechniających złośliwe oprogramowanie i wyłudzających 
dane logowania, dzięki czemu przedsiębiorstwo może uniknąć 
utraty danych. Rozszerzenie reguł zapory pozwala ograniczyć 
ryzyko ataku, zwłaszcza że mechanizmy ochrony korzystają 
zawsze z aktualnych informacji. Zasady związane z aplikacjami 
i użytkownikami pozwalają uprościć złożone reguły bezpieczeń-
stwa WWW, a zatem ograniczyć narzuty operacyjne.

Aby we właściwy sposób określić kategorie i współczynniki ry-
zyka, usługa URL Filtering skanuje serwisy WWW i analizuje 
ich zawartość z wykorzystaniem algorytmów uczenia maszyno-
wego w ramach analizy statycznej i dynamicznej. Klasyfikuje ad-
resy URL jako niegroźne lub szkodliwe. Takie kategorie można 
łatwo uwzględnić w regułach zapór nowej generacji, aby w pełni 
kontrolować komunikację WWW. Po wykryciu nowych adresów 
URL sklasyfikowanych jako szkodliwe usługa natychmiast je 
blokuje bez konieczności interwencji analityka.

WildFire
Ochrona przed szkodliwym oprogramowaniem

Usługa WildFire® służy do ochrony przed szkodliwym opro-
gramowaniem. Automatycznie wykrywa i powstrzymuje nie-
znane do tej pory zagrożenia. Usługa nie tylko pozwala zastoso-
wać tradycyjną technikę polegającą na wydzieleniu odrębnego 
środowiska, ale udostępnia również dodatkowe mechanizmy, 
m.in. funkcje uczenia maszynowego, analizy statycznej i dyna-
micznej oraz profilowania sieci. Ułatwia to specjalistom ds. za-
bezpieczeń reagowanie na najnowsze rodzaje ataków. WildFire 
potrafi powstrzymać nawet najbardziej zaawansowane ataki 
dzięki wbudowanym opcjom zapobiegania obchodzeniu za-
bezpieczeń z wykorzystaniem własnego hiperwizora i pierw-

szego na rynku mechanizmu analitycznego instalowanego na 
fizycznym sprzęcie. Dzięki udostępnianiu w środowisku chmu-
ry i modułowej architekturze, rozwiązanie WildFire pozwala 
dodawać kolejne innowacyjne mechanizmy wykrywania zagro-
żeń bez utrudnień operacyjnych występujących w tradycyjnych 
rozwiązaniach opartych na zatrzymywaniu aplikacji w wydzie-
lonym środowisku i ich odblokowywaniu.

WildFire wykrywa nieznane zagrożenia dzięki danym pochodzą-
cym z ciągle powiększającej się globalnej społeczności, liczącej 
obecnie dziesiątki tysięcy uczestników. Dzięki udostępnianym 
danym usługa WildFire jest w stanie szybko wykryć zaawanso-
wane ataki i zapobiec niebezpiecznym działaniom. To najwięk-
sza w branży zabezpieczeń społeczność zajmująca się analizą 
szkodliwego oprogramowania, wykorzystująca informacje o za-
grożeniach występujących w sieciach, na punktach końcowych 
i w chmurach oraz zgłaszanych przez zewnętrznych partnerów.

WildFire pozwala zautomatyzować funkcje zapobiegania za-
awansowanym atakom i gromadzi niezbędne informacje ana-
lityczne. W bardzo krótkim czasie klienci mogą uzyskać na-
tychmiastowe, zautomatyzowane mechanizmy zabezpieczeń 
całej używanej platformy, uwzględniające szkodliwe oprogra-
mowanie, szkodliwe adresy URL, ataki oparte na DNS i wrogie 
kanały sterowania i kontroli. Rozwiązanie WildFire w bezpro-
blemowy sposób integruje się z usługą AutoFocus, co pozwala 
określić szczegółowy kontekst i odpowiednio sklasyfikować 
wszystkie gromadzone i przetwarzane dane. Specjaliści ds. za-
bezpieczeń mogą zaoszczędzić sporo czasu dzięki szczegóło-
wym informacjom na temat sposobów działania zidentyfikowa-
nych zagrożeń, wskaźników naruszenia bezpieczeństwa (IOC) 
oraz sposobów blokowania ataków.

Zingbox
Zapewnienie bezpieczeństwa w komunikacji IoT  
i inteligencja w systemach zarządzania  
i kontroli przebiegu procesu technologicznego 
lub produkcyjnego

Zingbox® to rozwiązanie oferujące najlepsze na rynku funkcje 
ochrony systemów Internetu rzeczy (IoT), dzięki którym przed-
siębiorstwa zyskują możliwości wykrywania, zabezpieczania 
i optymalizowania tzw. urządzeń niezarządzanych. Usługa 
działająca w modelu bezagentowym, oparta na algorytmach 
uczenia maszynowego i analitycznej wiedzy branżowej, po-
zwala zapobiec atakom na urządzenia IoT w firmach informa-
tycznych, w służbie zdrowia, w przemyśle petrochemicznym 
i w przedsiębiorstwach produkcyjnych, a także w systemach 
inteligentnych miast i w środowiskach ICS/SCADA.

Mechanizmy sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego oraz 
zintegrowane funkcje analityczne sprawdzają zachowanie po-
szczególnych urządzeń, automatycznie wykrywają podejrzane 
działania i budują zaufane środowisko wszystkich zasobów IoT 
podłączonych do sieci. Zingbox ułatwia przedsiębiorstwom ko-
ordynowanie całego cyklu życia infrastruktury IoT i systemów 
technologii operacyjnej. Obejmuje to szczegółowe informacje 
operacyjne umożliwiające optymalizację urządzeń (np. aparatów  

rentgenowskich, inteligentnych kamer i inteligentnych druka-
rek), z czym wiążą się wymierne korzyści biznesowe.

Produkt usprawnia działanie wszystkich najważniejszych sys-
temów informatycznych korzystających z funkcji IoT. Udo-
stępnia wyjątkowo szeroki zestaw mechanizmów integracji 
z systemami zarządzania zasobami, systemami kontroli dostępu 
do sieci (NAC), systemami zarządzania informacjami i zdarze-
niami związanymi z bezpieczeństwem (SIEM), systemami ko-
ordynacji i automatyzacji zabezpieczeń i reagowania (SOAR), 
kontrolerami bezprzewodowej sieci LAN, skanerami podatno-
ści oraz bazami danych z informacjami o urządzeniach specy-
ficznych dla poszczególnych branż.

GlobalProtect
Bezpieczeństwo użytkowników mobilnych

Rozwiązanie GlobalProtect™ do zarządzania bezpieczeństwem 
sieci na urządzeniach końcowych chroni zasoby pracowników 
mobilnych dzięki udostępnieniu funkcji NGFW (Next Genera-
tion Firewall) wszystkim użytkownikom, niezależnie od ich lo-
kalizacji i używanego sprzętu. Wyjątkowe funkcje zapobiegania 
atakom pozwalają ochronić użytkowników m.in. przed próbami 
obejścia zabezpieczeń przez aplikacje, wyłudzeniami danych 
i kradzieżą danych uwierzytelniających. Ponadto rozwiązanie 
GlobalProtect zapewnia dostęp do szczegółowych informa-
cji o całej komunikacji aplikacji, realizowanej na wszystkich 
portach w dowolnym momencie, dzięki czemu administratorzy 
mogą tworzyć i skuteczniej egzekwować reguły zabezpieczeń.

Sieć VPN, w której nie ma potrzeby instalowania oprogra-
mowania klienckiego, pozwala w bezpieczny sposób zastoso-
wać model BYOD („bring-your-own-device”) oraz zapewnić 
dostęp do aplikacji w chmurach i w centrach przetwarzania 
danych. Umożliwia obsługę komunikacji VPN dla poszcze-
gólnych aplikacji dzięki integracji z produktami do zarządza-
nia urządzeniami mobilnymi w przedsiębiorstwie takimi jak 
AirWatch®, Microsoft Intune® i MobileIron®.

SD-WAN
Bezpieczna komunikacja między oddziałami

Rozwiązanie SD-WAN firmy Palo Alto Networks umożliwia 
firmie łatwe wdrożenie architektury WAN sterowanej progra-
mowo, zawierającej najlepsze na rynku zintegrowane funkcje 
zabezpieczeń i komunikacji. Dzięki zastosowaniu rozwiązania 
Prisma Access jako koncentratora sieci SD-WAN można zopty-
malizować wydajność infrastruktury i zwiększyć komfort pracy 
użytkowników. Koncentrator taki jest również udostępniany 
w postaci usługi, co pozwala wyeliminować problemy zwią-
zane z budową złożonej infrastruktury sterowanej programo-
wo sieci WAN. Klienci mają także możliwość samodzielnego 
skonstruowania infrastruktury koncentratora i połączeń z wy-
korzystaniem zapór nowej generacji firmy Palo Alto Networks. 
Ścisła integracja rozwiązań pozwala zarządzać zabezpieczenia-
mi i siecią SD-WAN za pośrednictwem jednego intuicyjnego 
interfejsu niezależnie od przyjętego modelu wdrożenia.
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DLP

Prisma Access Prisma Cloud Prisma SaaS

  Bezpieczeństwo chmury
Prisma™ to najlepsza na rynku oferta zabezpieczeń środowisk 
przetwarzania w chmurze. Twoje przedsiębiorstwo może skró-
cić czas migracji do chmury dzięki zestawowi produktów umoż-
liwiających ochronę złożonych środowisk informatycznych.

Data Loss Prevention
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Prisma Access
Funkcje zabezpieczeń użytkowników mobilnych 
udostępniane w chmurze

Prisma™ Access to rozwiązanie w architekturze SASE („Secure 
Access Service Edge”), które umożliwia przedsiębiorstwu wdro-
żenie spójnych funkcji zabezpieczeń sieci zdalnych i użytkowni-
ków mobilnych. To kolejny etap rozwoju systemów zabezpieczeń 
w chmurze, oparty na wspólnej infrastrukturze zapewniającej 
komunikację wszystkich użytkowników i wszystkich aplikacji. 
Wszyscy użytkownicy niezależnie od miejsca pracy — w cen-
trali, w oddziałach lokalnych, w terenie — łączą się z platformą 
Prisma Access, aby w bezpieczny sposób korzystać z aplikacji 
w chmurze i centrach przetwarzania danych, a także w Internecie. 
Usługi Prisma Access udostępniane są w ponad 100 lokalizacjach 
znajdujących się w 76 krajach. Rozwiązanie przez cały czas ana-
lizuje komunikację na wszystkich portach i zapewnia dwukierun-
kową komunikację sieciową zarówno między poszczególnymi 
oddziałami, jak i między oddziałami i centralą.

Prisma Access oferuje skalowalne funkcje zabezpieczeń, a dzię-
ki globalnemu zasięgowi usług klienci nie muszą zajmować się 
wymiarowaniem urządzeń i wdrażaniem zapór sprzętowych 
w oddziałach. Rozwiązanie wykorzystuje usługę Cortex Data 
Lake na potrzeby scentralizowanej obsługi funkcji analizy, ra-
portowania i szczegółowego badania incydentów.

Prisma Cloud
Platforma zabezpieczeń przeznaczona dla chmury

Prisma™ Cloud to jednolita platforma zabezpieczeń zbudowa-
na z myślą o środowiskach chmurowych. Zawiera najszerszy na 
rynku zestaw zabezpieczeń i mechanizmów kontroli zgodności 
wszystkich elementów technologii przetwarzania w chmurze, 
aplikacji i danych — zarówno w przypadku środowisk hybry-
dowych, jak i środowisk składających się z wielu chmur. Prisma 
Cloud chroni rodzime aplikacje chmurowe i dane na hostach, 
w kontenerach, w środowiskach bezserwerowych i w rozwiąza-
niach PaaS („platform-as-a-service”) działających na różnych 

platformach chmurowych. W dynamiczny sposób wykrywa 
wdrażane zasoby i dokonuje korelacji danych udostępnianych 
przez usługi chmurowe (konfiguracji zasobów, logów przepły-
wów, logów audytowych, logów hostów i kontenerów itp.), aby 
uzyskać szczegółowe informacje o bezpieczeństwie i zgodności 
aplikacji chmurowych. Wykorzystuje funkcje uczenia maszy-
nowego do określania profili działań użytkowników, obciążeń 
i aplikacji, aby zapobiec zaawansowanym cyberatakom.

Platformę Prisma Cloud można zintegrować z zestawami na-
rzędzi do ciągłej integracji i ciągłego dostarczania oprogramo-
wania (CI/CD), co pozwala obsłużyć wszystkie etapy procesu 
zarządzania słabymi punktami zabezpieczeń. Dostępne są tak-
że opcje skanowania infrastruktury jako kodu (IaC), ochrony 
w czasie wykonywania kodu i zapory w chmurze. Największa 
na rynku biblioteka procedur zgodności znacznie upraszcza re-
alizację zadań związanych z zachowaniem zgodności środowi-
ska z przepisami. Jest to możliwe dzięki opcji udostępniania 
szczegółowego kontekstu obejmującego infrastrukturę, usługi 
PaaS, użytkowników, platformy programistyczne, dane i obcią-
żenia aplikacji. Mechanizmy bezproblemowej integracji z na-
rzędziami do koordynacji zabezpieczeń umożliwiają szybką 
reakcję na pojawienie się luk w zabezpieczeniach.

Prisma SaaS
Bezpieczny dostęp do usług SaaS

Rozwiązanie Prisma™ SaaS umożliwia przeprowadzenie bez-
piecznego przejścia na pracę w chmurze dzięki opcjom widocz-
ności, mechanizmom zapewnienia zgodności oraz zabezpie-
czeniom aplikacji chmurowych i wrażliwych danych. Pozwala 
zminimalizować zakres wykorzystania niestandardowych zaso-
bów informatycznych, zabezpieczyć dostęp do korporacyjnych 
aplikacji SaaS, takich jak Office 365®, Salesforce®, G-Suite®, 
Slack® i Box, a także ograniczyć ryzyko naruszenia ochrony 
danych w chmurze.

Prisma SaaS to usługa przetwarzania w chmurze zapewniająca 
stałą widoczność zasobów, uwzględniająca mechanizmy kon-
troli zgodności z przepisami i funkcje ochrony różnych aplikacji  

SaaS. Zabezpiecza środowisko organizacji i jej dane przed 
zagrożeniami występującymi w chmurze, ułatwia realizację 
procesów bezpiecznego wdrażania aplikacji SaaS i pozwala 
bez ryzyka przechowywać w chmurze wrażliwe dane. Funkcjo-
nalność usługi Prisma SaaS została zintegrowana w zaporach 
Palo Alto Networks. Rozwiązanie Prisma SaaS obsługuje całą 
komunikację internetową i wszystkie aplikacje, co umożliwia 
bieżącą kontrolę przepływających danych, a także zastosowanie 
zabezpieczeń aplikacji SaaS opartych na interfejsach API (lub 
introspekcji). Widoczność zasobów, elementy polityki zabez-
pieczeń przedsiębiorstwa, kwestie zgodności z przepisami oraz 
mechanizmy kontroli i ochrony danych uwzględniane są w jed-
nolity sposób także w przypadku aplikacji SaaS. Bezpieczeń-
stwo tego rodzaju usług przestaje być odrębnym zagadnieniem 
i staje się istotną częścią projektów dotyczących bezpieczeń-
stwa całego przedsiębiorstwa.

Data Loss Prevention
Ochrona danych i zgodność z przepisami

Palo Alto Networks Enterprise Data Loss Prevention to usłu-
ga chmurowa, która zapewnia spójne, niezawodne funkcje 
ochrony wrażliwych danych, np. informacji umożliwiających 
identyfikację osób, a także ochrony własności intelektualnej. 
Uwzględnia całą komunikację w sieci, wszystkie aplikacje 
i wszystkich użytkowników. Dzięki standardowej integracji 
z innymi produktami Palo Alto Networks jej wdrożenie nie 
sprawia kłopotów, a zaawansowane algorytmy uczenia maszy-
nowego pozwalają zmniejszyć złożoność zarządzania. Usługa 
Enterprise DLP pozwala organizacjom identyfikować i moni-
torować wrażliwe dane, sprawować nad nimi nadzór i chronić 
je niezależnie od miejsca ich przechowywania i kierunku prze-
syłania. Dzięki temu z migracją do środowiska chmury wiąże 
się mniejsze ryzyko naruszenia ochrony danych w aplikacjach 
takich jak Office 365 i Box. Ponadto przedsiębiorstwo zysku-
je pomoc w weryfikacji zgodności z przepisami dotyczącymi 
ochrony danych i innymi zobowiązaniami. Obejmuje to mię-
dzy innymi rygorystyczne wymogi RODO, CCPA, PCI DSS,  
HIPAA i innych regulacji prawnych.
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AF

AutoFocus Cortex Data Lake Cortex XDR

  Bezpieczna przyszłość
Cortex™ to najbardziej wszechstronny spośród dostępnych na rynku 
pakietów produktów do obsługi działań operacyjnych związanych z za-
bezpieczeniami. Udostępnia przedsiębiorstwom najlepsze funkcje wy-
krywania i analizy zagrożeń, automatyzacji i reagowania na incydenty.

Cortex XSOAR
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AutoFocus
Kontekstowa analiza zagrożeń

Usługa kontekstowej analizy zagrożeń AutoFocus™ zapewnia 
bezpośredni dostęp do ogromnego repozytorium wiarygodnych 
informacji analitycznych, które można pobierać w postaci kana-
łów danych. Są one gromadzone w modelu społecznościowym 
i obejmują największy w branży zestaw źródeł analitycznych 
dotyczących sieci, urządzeń końcowych i chmur, dzięki czemu 
klienci uzyskują wyjątkowy zakres informacji o rzeczywistych 
zagrożeniach. W przypadku każdego problemu podany jest jego 
szczegółowy kontekst przygotowany przez zespół renomowa-
nych specjalistów Unit 42. Analitycy zatrudnieni w przedsiębior-
stwie mogą zaoszczędzić sporo czasu dzięki informacjom udo-
stępnianym w wybranym narzędziu w ramach niestandardowego 
kanału danych, z zastosowaniem elastycznych interfejsów API.

Cortex Data Lake
Wiarygodne dane na potrzeby analizy  
zabezpieczeń

Usługa Cortex™ Data Lake pozwala gromadzić, przekształ-
cać i integrować dane dotyczące bezpieczeństwa przedsię-
biorstwa w celu uwzględnienia ich w innych rozwiązaniach 
Palo Alto Networks, takich jak Cortex XDR, Prisma Access 
i zapory nowej generacji.

Cortex XDR
Rozbudowane funkcje wykrywania i reagowania

Rozwiązanie Cortex XDR™ pozwala analitykom zabezpieczeń 
zignorować nadmiarowe dane i skoncentrować się na praw-
dziwych zagrożeniach. Produkt stosuje zupełnie nowe meto-
dy identyfikowania zaawansowanych, ukrytych ataków dzięki 
zintegrowanym danym dotyczącym urządzeń końcowych, sieci 
i chmur. Zespoły IT mogą zmniejszyć złożoność infrastruktury 
i zastąpić odrębne, specjalistyczne produkty jednolitą platformą 
przeznaczoną do zapobiegania zagrożeniom, ich wykrywania 
i analizy oraz odpowiedniego reagowania.

Cortex XDR skutecznie wykrywa ataki dzięki analizie sze-
rokiego zakresu danych z uwzględnieniem analizy zachowań 
i algorytmów uczenia maszynowego. Tworzy pełny obraz 
każdego incydentu i ułatwia ustalenie podstawowej przyczy-
ny problemów, dlatego proces analizy zagrożeń można zreali-
zować nawet ośmiokrotnie szybciej niż dotąd. To wyjątkowe 
rozwiązanie upraszcza wszystkie etapy działań operacyjnych 
związanych z bezpieczeństwem, począwszy od klasyfikowania 
alertów, a skończywszy na aktywnym wyszukiwaniu zagrożeń. 
Zmniejsza to czasochłonność prac i pozwala ograniczyć wy-
magania dotyczące kompetencji analityków. Ścisła integracja 
z funkcjami punktów kontroli dostępu skraca proces izolacji 
zagrożenia, zatem można powstrzymać atak jeszcze przed wy-
rządzeniem jakichkolwiek szkód.

Cortex XSOAR
Usługa rozszerzonej koordynacji i automatyzacji 
zabezpieczeń oraz reagowania (XSOAR)

Usługa Cortex™ XSOAR pozwala znacznie zwiększyć efek-
tywność działania centrum zabezpieczeń dzięki zastosowaniu 
pierwszej na rynku rozszerzonej platformy koordynacji, auto-
matyzacji i reagowania (SOAR). Specjaliści ds. zabezpieczeń 
zyskują okazję do transformacji wszystkich aspektów działań 
operacyjnych. W rozwiązaniu zastosowano kompleksowe, 
jednolite metody zarządzania incydentami, automatyzacji, 
współpracy w czasie rzeczywistym i zarządzania informacjami 
analitycznymi. Poszczególne zespoły mogą obsługiwać aler-
ty pochodzące ze wszystkich źródeł, standaryzować procesy 
z wykorzystaniem scenariuszy działań, podejmować działania 
na podstawie analizy zagrożeń oraz automatyzować reakcje 
w każdym obszarze związanym z zabezpieczeniami. Czas reak-
cji można skrócić nawet o 90%, a liczbę alertów wymagających 
interwencji operatora zmniejszyć o 95%.
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