
Cisco Secure Endpoint este o soluție de securitate care oferă funcționalități avansate pentru protecția 
utilizatorilor finali, a stațiilor de lucru și echipamentelor mobile folosite de aceștia. Soluția oferă 
funcționalități avansate de tip Threat Hunting și se integrează nativ cu platforma Cloud SecureX, 
asigurând protecție proactivă, identificarea rapidă a amenințărilor și remedierea lor eficientă. 
Versiunea de licențiere Cisco Secure Endpoint Premier include funcționalitățile de Threat Hunting.

Beneficiile soluției Cisco Secure Endpoint:

• Prevenție: soluția identifică și blochează amenințările înainte ca acestea să se propage, reduce 
suprafață de atac, detectează și gestionează vulnerabilitățile, monitorizează nivelul de protecție al 
echipamentelor.

• Detecție: depistează amenințările avansate, realizează investigații folosind datele furnizate de serviciul 
de Security Intelligence Cisco Talos, rulează căutări complexe pentru a asigura vizibilitate din perspectiva 
securității la nivel de terminal. Peste 50 de playbook-uri pentru detecția de atacuri sunt rulate zilnic în 
Cloud, pe datele de telemetrie colectate de la agenții Secure Endpoints de pe terminalele clientului, iar 
rezultatele acestora sunt verificate de o echipă de analiști Cisco. În situația identificării unei amenințări, 
clientul primește în consola sa Cisco Secure Endpoint o notificare despre existența unui incident, 
notificare ce include un sumar despre amenințare și comportamentul acesteia, posibilul impact pe care îl 
poate avea asupra organizației și un set clar de recomandări pentru a investiga amenințarea și remedia 
efectele acesteia.

•   Remediere: reduce timpul de detecție și crește viteza de răspuns utilizând funcționalitățile de tip XDR 
ale platformei Cisco SecureX, care permit colectarea și corelarea datelor din mai multe surse (aplicații, 
servere, infrastructură de rețea, medii Cloud), automatizarea și orchestrarea măsurilor de răspuns.

• Creșterea eficienței: funcționalitatea Threat Hunting, disponibilă în versiunea Secure Endpoint 
Premier, simplifică procesele de detecție și remediere. De exemplu, atunci când serviciile de Threat 
Intelligence semnalează apariția unei noi amenințări, soluția poate realiza în mod automat o analiză 
retrospectivă, identificând și carantinând fișierul malițios, fără a fi necesară nicio intervenție umană. 
Complementar, refăcând traseul amenințării, Cisco Endpoint Protection poate izola – tot în mod automat, 
după confirmarea unui administrator – fiecare terminal care a fost compromis, limitând astfel riscurile de 
propagare și pagubele aferente.

Cisco Secure Endpoint & SecureX, 
protecție avansată pentru stațiile 
de lucru și echipamentele terminale
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Protecție avansată cu Threat Hunting

30 de zile testare gratuită
Datanet Systems oferă suport pentru 
testarea gratuită a soluției Cisco Secure 
Endpoint pe o perioadă de 30 de zile 
(opțiune disponibilă doar pentru 50 de 
utilizatori).

Pentru a vă facilita obținerea acestor rezultate, specialiștii Datanet Systems asigură următoarele 
servicii:

• Analiza nevoilor de securitate pe baza 
informațiilor furnizate și a datelor colectate la 
nivel de utilizator final.

• Stabilirea unei strategii și a etapelor de 
implementare, pe baza analizei realizate, a 
metodologiilor și bunelor practici dezvoltate 
de Cisco și Datanet.

• Crearea de politici de securitate, dezvoltate 
pe baza cerințelor specifice, și definirea 
grupurilor de utilizatori finali, cu drepturile 
aferente.

• Implementarea efectivă a soluției, 
configurarea conturilor de utilizatori și a 
grupurilor și corelarea lor cu politicile definite.

• Personalizarea configurației prin identificarea 
și definirea excepțiilor, a metodelor de 
notificare și alertare etc.

•  Activarea și configurarea platformei SecureX 
pentru orchestrarea și automatizarea 
fluxurilor de lucru și a operațiunilor de 
securitate.

• Activarea și personalizarea funcționalităților 
avansate, precum SecureX Threat Hunting, 
Orbital Advanced Search sau Secure Malware 
Analytics.

• Integrarea Secure Endpoints cu alte soluții 
Cisco de securitate, prin intermediul platformei 
SecureX, precum și cu aplicații de la alți 
furnizori.

• Training și knowledge transfer, servicii prin 
intermediul cărora personalul IT al clientului 
este învățat cum să opereze soluția, să 
realizeze automatizări, să creeze alerte și 
fluxuri de lucru specifice etc.

Companiile care utilizează Cisco Secure Endpoints Premier au înregistrat:
•  Reducerea suprafeței de atac cu 74%.
•  Creșterea volumului de amenințări detectate cu 52%.
•  Îmbunătățirea vitezei și a eficienței măsurilor de remediere cu 59%.



Pachetul standard de servicii oferit de Datanet Systems include:
• analiza cerințelor tehnice ale clientului;
• definirea arhitecturii optime;
• realizarea proiectului de detaliu al soluției tehnice;
• instalarea, punerea în funcțiune și configurarea produselor;
• ajustarea și validarea caracteristicilor de sistem obținute;
• instruirea privind utilizarea soluțiilor;
• asistență tehnică și activitate de service cu timp garantat de remediere a defecțiunilor.

Cisco XDR cu SecureX
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Pentru mai multe informații tehnice și comerciale despre Cisco Secure Endpoint 
contactați-ne la sales@datanets.ro.
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SecureX este un serviciu din cloud ce oferă o experiență de platformă integrată care conectează 
portofoliul Cisco Secure și infrastructura dumneavoastră. Soluția accelerează investigațiile 
amenințărilor și gestionarea incidentelor prin agregarea și corelarea informațiilor globale și a 
contextului local într-o singură vedere. SecureX este integrat și deschis, oferind simplitate, unificat 
într-o singură locație pentru vizibilitate și maximizează eficiența operațională cu fluxuri de lucru 
automatizate.

Servicii asigurate de Datanet Systems 
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