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Shrnutí
Po celá léta se malé a střední firmy a středně velké podniky mohly spolehnout, že 
je jejich platforma ochrany koncových bodů (EPP) ochrání před rozsáhlou řadou 
komoditních hrozeb. Ale vzhledem k tomu, že kybernetičtí zločinci stále více využívají 
nové, neznámé a skryté hrozby, které dokážou platformu EPP obejít, nastal čas 
přejít na vyšší úroveň obrany pomocí řešení detekce a reakce koncových bodů (EDR) 
nebo spravované detekce a reakce (MDR), která jsou schopná proti těmto hrozbám 
chránit.

Tato příručka kupujícího vysvětluje, jak v osmi snadných krocích určit optimální 
zabezpečení třídy EDR pro vaši firmu. Začněte tím, že zkontrolujete svou stávající 
ochranu koncových bodů, abyste odhalili veškeré kritické mezery v obraně 
koncových bodů. Budete si také muset ujasnit, čeho chcete dosáhnout, a na 
základě zvážení vašich případů použití stanovit ochranu, která nejlépe vyhoví vašim 
potřebám. A měli byste důkladně prozkoumat řešení EDR i MDR, zvážit jejich použití 
v rámci širšího prostředí zabezpečení a sestavit seznam klíčových schopností 
požadovaných od potenciálních dodavatelů.

Přečtením této příručky získáte jasnou představu o tom, proč a jak přejít na vyšší 
úroveň obrany, o výhodách dostupných řešení a o postupu vytvoření optimálního 
řešení zabezpečení, které odpovídá nejen potřebám vaší firmy, ale také kvalifikaci 
specialistů vašeho týmu IT v oblasti zabezpečení.

Proč přejít na vyšší úroveň 
obrany a proč teď?

Pokročilá řešení kybernetické bezpečnosti, jako je detekce a reakce koncových bodů 
(EDR), jsou jedním z nejžhavějších témat na trhu, a nikoli bezdůvodně. Obzvláště 
pokud se jedná o malé a střední firmy (SMB) nebo středně velké podniky.

Proč zejména o tyto segmenty? V důsledku změn v prostředí kybernetické 
bezpečnosti se dnešní útočníci zaměřují na organizace všech velikostí, oblastí činnosti 
a úrovní připravenosti. Přesněji řečeno, špičkové malé a střední firmy a středně velké 
podniky jsou v rozsáhlé míře vystaveny pokročilejším skrytým hrozbám, které byly 
dříve směrovány pouze na mnohem větší organizace.
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V reakci na to bezpečnostní týmy IT doplňují své stávající platformy ochrany 
koncových bodů (EPP) o řešení EDR nebo řešení spravované detekce a reakce (MDR), 
která jim umožňují detekovat a vyšetřovat bezpečnostní incidenty, zvládat hrozby 
v koncových bodech a přijímat automatizované reakce nebo pokyny k nápravě.

Bohužel přijetí těchto řešení může někdy způsobit tolik problémů, kolik jich vyřeší, a to 
upozorňováním bezpečnostních týmů na obrovská množství hrozeb, které, přestože jsou 
podezřelé a vyžadují vyšetření, se nakonec ukážou jako neškodné. To může představovat 
mimořádný problém pro týmy IT s omezenými interními znalostmi v oblasti zabezpečení 
nebo nedostatkem času, který je k vypořádání se s těmito varováními vyžadován.

Ideální řešení je proto takové, které doplní ochranu koncových bodů o zabezpečení 
třídy EDR, jež významně sníží zatížení nástrojů EDR, protože čím většímu počtu 
hrozeb je zabráněno, tím menší počet jich musí bezpečnostní týmy vyšetřit. To 
na druhé straně znamená, že týmy zabezpečení IT mohou optimalizovat klíčové 
prostředky a zaměřit se na kybernetickou bezpečnost, místo aby řešili falešně 
pozitivní nálezy a ohromná množství varování.

Takže jaké změny v povaze hrozeb přispívají k nutnosti zavést pokročilejší ochranu? 
Jak se liší pro různé typy firem? A (což je možná s ohledem na celosvětový nedostatek 
kvalifikovaných talentů v oblasti kybernetické bezpečnosti ze všeho nejdůležitější) jak 
můžete tyto hrozby efektivně zvládnout pomocí řešení, které nejlépe vyhovuje vaší 
organizaci, velikosti vašeho týmu IT, jeho kvalifikaci v oblasti zabezpečení a typům 
kybernetických útoků, kterým jste potenciálně vystavováni?

Tato příručka kupujícího vám pomůže tím, 
že vám v hrubých rysech vysvětlí:  

 Proč stávající zabezpečení koncových bodů nezajistí ochranu proti nové 
povaze hrozeb.

 Jak vyhodnotit vaše vyvíjející se požadavky na zabezpečení.

 Jak určit, která ochrana nejlépe vyhoví vašim potřebám, a to jak z hlediska 
hrozeb, kterým jste stále více vystavováni, tak z hlediska kvalifikace vašeho 
týmu IT v oblasti zabezpečení.

 Jak postupovat, pokud máte k dispozici pouze omezený čas nebo počet 
zaměstnanců či nedostatečné interní odborné znalosti v oblasti zabezpečení.

 Jak nejnovější řešení zapadnou do širšího prostředí zabezpečení.

Optimalizujte klíčové 
prostředky a zaměřte 
se na kybernetickou 
bezpečnost, místo 
abyste řešili falešně 
pozitivní nálezy 
a ohromná množství 
varování.
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Proč stávající zabezpečení 
koncových bodů nezajistí 
ochranu proti nové 
povaze hrozeb
Pokud jde o zvýšení úrovně zabezpečení koncových bodů, lze se snadno domnívat, 
že jde pouze o stanovení a implementaci řešení EDR, které se zdá být pro vaši firmu 
vhodné. Ale stejně tak, jako by nebylo rozumné přidat budově další patro, aniž byste 
nejprve zkontrolovali základy, mělo by být vaším prvním krokem posouzení stávající 
platformy EPP.

Společnost IDC1 například navrhuje:

 Před projednáváním úvah o řešení EDR by společnost IDC nejprve doporučila 
prozkoumat stávající řešení EPP. Očekává se, že by platforma EPP měla chránit 
koncové body jako nezávislé řešení.

 Nepřijímejte nestandardní nebo slabé platformy EPP, protože snižují celkovou 
účinnost kompletního řešení pro koncové body. Společnost by neměla 
kompenzovat slabou platformu EPP prostřednictvím řešení EDR (a značným 
množstvím času bezpečnostních analytiků).

Zásadní rolí platformy EPP je umožnit jakékoli firmě chránit se před rozsáhlou řadou 
komoditních hrozeb a minimalizovat pracovní zatížení zabezpečení IT. Ale pokud jde 
o skryté hrozby, je nutné jít dále.

Chcete-li snížit rizika, která představuje nová povaha hrozeb, musíte začít 
posouzením účinnosti stávající ochrany koncových bodů a odhalením případných 
mezer ve vaší obraně.

Proč možná nebudete chráněni tak dobře, 
jak očekáváte  
I když se možná domníváte, že je vaše firma dobře chráněna, pak jen v první polovině 
roku 2019 došlo podle odhadů k téměř 4000 narušením dat2, kterými byla ohrožena 
data více než čtyř miliard uživatelů.

Tento znepokojující údaj je uveden v úvodu k ekonomice zabezpečení IT v roce 2019 
ve zprávě společnosti Kaspersky, která shrnuje výsledky našeho každoročního 
průzkumu globálních podnikových rizik v oblasti zabezpečení IT. Průzkum zahrnoval 
rozhovory se zástupci téměř 5000 malých a středních firem a podniků ve 23 zemích 
a poskytl určité vlastní související statistické údaje. Například:

55 % 12 % 51 % 66 %

organizací je „naprosto 
přesvědčeno“, že jejich síť 
nebyla napadena hackery, 
přestože 38 % se domnívá, že 
postrádá dostatečný přehled 
o hrozbách, jimž jejich firma čelí.

podniků se obává infekce 
malwarem, přestože se pro 
ně jedná o nejnákladnější 
bezpečnostní incident.

podniků a 47 % malých 
a středních firem souhlasilo, 
že je stále obtížnější určit 
rozdíl mezi obecným a cíleným 
útokem na zabezpečení.

podniků i malých a středních 
firem chtělo v roce 2020 zvýšit 
investice do specialistů IT, 
a to navzdory jejich kritickému 
globálnímu nedostatku, 
zejména v oblasti kybernetické 
bezpečnosti. 

Nepřijímejte nestandardní 
nebo slabé platformy EPP, 
protože snižují celkovou 
účinnost kompletního řešení 
pro koncové body1. Společnost 
by neměla kompenzovat 
slabou platformu EPP 
prostřednictvím řešení EDR 
(a značným množstvím času 
bezpečnostních analytiků).

1 IDC, dokument č. US45794219 – Endpoint 
Security 2020 The Resurgence of EPP and 
the Manifest Destiny of EDR (Zabezpečení 
koncových bodů v roce 2020: Oživení EPP 
a zjevné předurčení EDR) – leden 2020

2 https://pages.riskbasedsecurity.com/2019-
midyear-data-breach-quickview-report

https://pages.riskbasedsecurity.com/2019-midyear-data-breach-quickview-report
https://pages.riskbasedsecurity.com/2019-midyear-data-breach-quickview-report
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Tyto číselné údaje svědčí o nebezpečném nesouladu mezi tím, které typy útoků 
představují největší potenciální rizika (včetně finančních) podle vnímání prostředí 
kybernetických hrozeb organizacemi, a připraveností a schopnostmi těchto 
organizací se proti nim bránit. 

Pro podniky představuje malwarová 
infekce v zařízeních, která vlastní, 
ve skutečnosti formu narušení dat 
s největším finančním dopadem. 
Přestože náklady dosáhly v roce 2019 
částky 2,73 milionu USD, pouze 12 % 
podniků se cítí „velmi znepokojeno“ 
malwarovou infekcí jako hrozbou.

Rovněž malé a střední firmy ignorují 
nejdražší formy útoku. Nejnákladnějším 
typem narušení dat byly v případě 
menších firem incidenty ovlivňující 
infrastrukturu IT hostovanou třetí 
stranou, přičemž zde náklady dosáhly 
162 000 USD. Nicméně malé a střední 
firmy vyhodnotily tento problém až jako 
páté nejdůležitější opatření, a místo 
toho se nejvíce zajímaly o problémy 
s ochranou dat, jako je ztráta fyzického 
zařízení nebo ztráta dat v důsledku 
cíleného útoku.

Skutečnost, že pro podniky a malé 
a střední firmy je obtížnější poznat 
rozdíl mezi obecnými a cílenými útoky 
na zabezpečení, jim ztěžuje detekci 
a vyhodnocení potenciálních škod 
způsobených incidenty, kterým jsou 
vystaveny. To je také možný důvod, 
proč se stávají náchylnými k rostoucím 
úrovním umírněných i pokročilých 
malwarových hrozeb.

Zpráva došla k závěru, že je nezbytné, aby firmy nadále investovaly do svých procesů 
zabezpečení IT a průběžně je přehodnocovaly, aby zůstaly o krok napřed před 
rostoucí mírou kybernetických útoků, a omezily tak případné finanční ztráty. Toho 
ale mohou dosáhnout pouze efektivním řešením skutečných hrozeb, kterým jsou 
stále více vystavovány, tedy investováním do zabezpečení třídy EDR vyžadovaného 
k zajištění ochrany před skrytými hrozbami. 

Krok 1: Posouzení stávající 
ochrany koncových bodů
S ohledem na množství pokročilých řešení kybernetické bezpečnosti, která jsou 
dostupná na trhu, je snadné zapomenout na zásadní roli ochrany koncových bodů. 
Proč jsou koncové body tak důležité? Koncové body jsou nejen nejběžnějšími 
vstupními body do podnikové infrastruktury, a tedy i primárním cílem kybernetických 
zločinců, ale jsou také klíčovým zdrojem údajů potřebných k efektivnímu vyšetřování 
složitých incidentů.

V důsledku toho by si každá organizace měla vybrat platformu EPP poskytující 
automatizovanou ochranu před velkým počtem možných incidentů způsobených 
komoditními hrozbami, včetně bezsouborových hrozeb a ransomwaru.

Vzhledem k tomu, že tento typ uspořádání vyžaduje relativně omezené odborné 
znalosti v oblasti zabezpečení a omezený počet pracovníků, splňuje potřeby 
zabezpečení koncových bodů malých a středních firem nebo malých podniků bez 
speciálního bezpečnostního týmu nebo organizací s velmi nízkou úrovní odborných 
znalostí o kybernetické bezpečnosti. 

Jedná se také o stěžejní základní fázi pro středně velké a větší podniky, u kterých 
díky automatickému zvládnutí velkého počtu méně významných hrozeb může řešení 
uvolnit cestu bezpečnostním týmům, aby se v případě potřeby mohly zaměřit na 
pokročilejší obranu.

Při posuzování platformy EPP, zda poskytuje očekávané funkce, musíte vzít v úvahu:
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Jak je efektivní?

Pomáhá automatizovat rutinní úkoly?

Lze snadno obsluhovat a pomáhá minimalizovat 
náklady a režijní výdaje vašeho týmu IT?

Pomáhá s kritickými úkoly, jako jsou vyhodnocování 
zranitelných míst a správa oprav chyb?

Kolik falešně pozitivních nálezů dostáváte?

Nabízí efektivní možnosti pro omezení potenciální 
oblasti útoku, jako jsou kontrolní mechanismy pro 
weby, aplikace a zařízení?

Krok 2: Odhalení veškerých 
kritických mezer v obraně 
koncových bodů
Platforma EPP zajistí ochranu před rozsáhlou řadou komoditních hrozeb, nicméně 
musíte také zvážit obranu proti novým, neznámým a skrytým hrozbám, které platformu 
EPP obcházejí.

Příprava útoku se stává pro kybernetické zločince stále levnější, takže je ohroženo 
více organizací. A stejně jako jsou tyto druhy útoků častější, staly se i mnohem 
efektivnějšími díky tomu, že zločinci kombinují, testují a používají různé techniky, 
aby efektivně obešli zabezpečení koncových bodů.

Naléhavá potřeba vypořádat se s těmito hrozbami je také stále kritičtější v důsledku 
změn, jako je postupné odstraňování hranic podnikových prostředí způsobené 
prudkým nárůstem práce na dálku. 

Mezi příznaky, že nastal čas rozšířit obranu nad rámec tradiční platformy EPP, patří:

 Platforma EPP nedokáže zastavit zvyšující se počet nových, neznámých 
a skrytých hrozeb.

 Máte jen omezený přehled o tom, co se odehrává v koncových bodech. To 
zahrnuje stav, kdy nedokážete provádět analýzu hlavních příčin, vyšetřovat 
a reagovat na hrozby v reálném čase, nebo musíte tyto úkoly provádět ručně 
pomocí standardních nástrojů operačního systému (OS) případ od případu, což 
je zdlouhavé, složité a vede k častým chybám.

 Nemáte specialisty s dostatečnou kvalifikací pro oblast zabezpečení IT nebo 
kapacitu potřebnou k řešení stále důmyslnějších hrozeb.

 Obáváte se možných pokut či ohrožení dobré pověsti vaší firmy v důsledku 
významného bezpečnostního incidentu.

Nejlepší využití všech 
funkcí, které skutečně 
potřebujete, místo 
placení za velké 
množství funkcí, které ve 
skutečnosti nechcete
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K implementaci efektivního řešení pro obranu proti těmto hrozbám je nutné vzít 
v úvahu aspekty vaší organizace, včetně její velikosti, firemního profilu, připravenosti na 
zabezpečení, stávajících prostředků a odborných znalostí, a zejména kvalifikace (nebo 
„vyspělosti“) vašeho týmu IT nebo týmu zabezpečení IT, pokud jde o zabezpečení.

Budete také požadovat řešení schopné co nejlépe využít všechny funkce, které 
skutečně potřebujete, místo abyste platili za velké množství funkcí, které ve 
skutečnosti nechcete, a museli se pokusit získat odborníky na zabezpečení IT 
s kvalifikací pro práci s tímto řešením.

Krok 3: Ujasnění, čeho 
chcete dosáhnout
Podle společnosti Gartner3 poskytují nástroje EDR způsob, jak mohou techničtí 
profesionálové v oblasti zabezpečení a řízení rizik odpovědět na dvě klíčové otázky 
ohledně zabezpečení jejich prostředí:

 Co se zde stalo?

 Co se děje právě teď?

Mnohé organizace mají omezené odborné znalosti (nebo malé oddělení zabezpečení IT 
a neplánují jeho rozšíření), ale musí porozumět tomu, co se děje s jejich infrastrukturou, 
a být schopné reagovat na skryté hrozby dříve, než může dojít ke škodám. 

Přidání vhodných funkcí EDR k platformě EPP může poskytnout vysoce účinnou 
obranu proti pokročilejším a skrytějším hrozbám. Specialisté v oblasti zabezpečení IT 
tak navíc získají informace a poznatky potřebné k efektivnímu vyšetřování a nástroje 
nezbytné k analýze hlavních příčin, které vytvářejí vlastní ukazatele kompromitace 
(IoC), importují IoC a provádějí jejich zjišťování ve všech koncových bodech. Přidání 
vhodných funkcí EDR by mělo také umožnit automatizované reakce nebo rychlé 
a přesné reakce „jediným kliknutím“, jako jsou přesunutí souborů do karantény, izolace 
hostitele, zastavení procesu, odstranění objektu atd.

Krok 4: Stanovení ochrany, která 
nejlépe vyhoví vašim potřebám
Mnohé organizace nemusí zaměstnávat žádné pracovníky, kteří by se zabývali 
výhradně zabezpečením IT. Některé mohou právě začínat s budováním svého 
oddělení pro zabezpečení IT. A další již mohou mít pro zabezpečení IT plně vytvořené 
a kvalifikované týmy. Kvalita dostupných odborných znalostí těchto organizací ve 
vztahu k obraně před hrozbami se tak bude výrazně lišit, stejně jako doba, kterou 
mohou tomuto úkolu věnovat.

K vypořádání se s těmito odlišnými okolnostmi budou muset organizace bez 
speciálního personálu pro zabezpečení IT nebo ty, jejichž pracovníci zabezpečení IT 
jsou přetíženi rutinními úkoly, strategicky využívat automatizaci, aby dokázaly čelit 
nejnovějším skrytým hrozbám.

To znamená doplnit platformu EPP o další nástroje EDR, které kromě ochrany 
před těmito hrozbami zahrnují také příslušnou úroveň automatizace (úplnou nebo 
částečnou). 

3 Gartner – Solution Comparison for Endpoint 
Detection and Response Technologies and 
Solutions (Porovnání řešení pro technologie 
a řešení detekce a reakce koncových bodů) – 
leden 2020
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Místo investování do příliš složitého řešení EDR, pro které nemusí mít potřebný čas 
a kvalifikované pracovníky, mohou organizace také zvolit řešení spravované detekce 
a reakce (MDR), které jim umožní získat přístup k funkcím, jako jsou nepřetržité 
monitorování zabezpečení odborníky z oboru, automatizované a spravované 
vyhledávání hrozeb a scénáře vedené a vzdáleně prováděné reakce, a to buď 
od dodavatele, poskytovatele spravovaných služeb (MSP), nebo poskytovatele 
spravovaných služeb zabezpečení (MSSP).

Třetí možností je zkombinovat řešení EDR a MDR. Mnohé organizace nemají odborné 
znalosti vyžadované k vyhledávání hrozeb, takže je pro ně často ideálním řešením svěřit 
tento úkol externímu poskytovateli, zatímco funkce detekce a reakce implementují 
interně. Tento přístup může být obzvláště výhodný pro firmy, které chtějí vybudovat 
vlastní tým pro kybernetickou bezpečnost, ale chybí jim prostředky, lidské zdroje nebo 
kvalifikace k zajištění specializované detekce a reakce.

Bez ohledu na to, která z možností nejlépe odpovídá vaší konkrétní situaci, budete chtít 
nástroje, které jsou co nejpřímočařejší a nejjednodušší, aby šetřily čas a minimalizovaly 
případnou frustraci. K minimalizaci únavy z neustálých varování budete také potřebovat 
řešení, které se automaticky vypořádá s velkým množstvím potenciálních hrozeb.

Krok 5: Rozvaha 
o případech použití 
Chcete-li zjistit, která ochrana nejlépe vyhoví vašim potřebám, musíte pro ni stanovit 
jasné požadavky. To znamená zvážit kritické aspekty výkonu a pravidelného používání 
řešení, jako jsou případy použití, kterým má řešení vyhovovat, a výsledky, které od něj 
očekáváte.

Když například obdržíte bezpečnostní varování, řešení EDR nebo MDR by vám mělo 
umožnit odpovědět na klíčové otázky, jako jsou:

Když například obdržíte bezpečnostní varování, řešení EDR nebo MDR by vám mělo 
umožnit odpovědět na klíčové otázky, jako jsou:

Jaký je kontext varování? Jsou útoku vystaveni další hostitelé?

Jaké akce již byly po výstraze 
provedeny?

Jakou cestou útok směřoval?

Jaká je hlavní příčina hrozby?Je detekovaná hrozba stále aktivní?

Zvolené řešení by vám také mělo pomoci pochopit celý rozsah hrozby. Například:

Pokud jste vystaveni riziku globální 
hrozby, váš tým vedoucích pracovníků 
bude pravděpodobně chtít být 
ujištěný, že nejste aktuálně napadeni. 
K tomu budete potřebovat schopnost 
najít IoC online, spustit kontrolu 
a správně odpovědět na jejich obavy.

Pokud vás regulační úřad požádá 
o spuštění kontroly pro konkrétní IoC, 
měli byste být schopni importovat IoC 
z důvěryhodných zdrojů a spouštět 
pravidelné kontroly, zda nejsou patrné 
známky útoku. 

Pokud jste důkladně prozkoumali 
varování a vygenerovali IoC na základě 
odhalené hrozby, místo abyste spustili 
kontroly v celé síti za účelem zjištění, 
zda nebyli zasaženi další hostitelé, 
měl by tento proces proběhnout 
automaticky.

Nástroje, které jsou
co nejpřímočařejší 
a nejjednodušší, 
aby šetřily čas 
a minimalizovaly 
případnou
frustraci



8

Podobně byste měli být schopni rychle reagovat na hojně rozšířené a rychle 
se měnící hrozby pomocí prostředků, jako jsou:

 Zabránění šíření hrozby izolací hostitele, umístěním souboru do karantény nebo 
zabráněním provádění souborů během vyšetřování

 Automatizovaná reakce přes koncové body založená na zjišťování IoC, která 
vám umožní reagovat na skryté hrozby, jakmile budou odhaleny

 A co je důležité, scénáře vedené a vzdáleně prováděné reakce, pokud 
používáte řešení MDR

Mezi klíčové výsledky, které byste měli od svého řešení očekávat, proto patří:

 Ochrana před častějšími a ničivějšími skrytými hrozbami

 Úspora času a prostředků pomocí jednoduchého automatizovaného nástroje

 Zjištění plného rozsahu skrytých hrozeb v celé síti

 Pochopení hlavní příčiny každé hrozby a toho, jak k ní skutečně došlo

 Vyvarování se dalšího poškození rychlou automatizovanou reakcí

Co když máte pouze omezené interní 
odborné znalosti o zabezpečení?  
Předpokládejme, že máte omezené interní odborné znalosti o zabezpečení IT nebo 
malý tým tvořený jedním či dvěma bezpečnostními specialisty. Předpokládejme také, 
že se snažíte rozhodnout, zda doplnit platformu EPP o řešení EDR nebo MDR. Jaké 
druhy výhod můžete očekávat a co by pro vás bylo správné?

Krok 6: Důkladné prozkoumání 
řešení EDR i MDR
Pokud upřednostňujete praktičtější přístup (a váš tým IT je dostatečně vyzrálý 
a kvalifikovaný v oblasti zabezpečení IT), řešení EDR vám může pomoci zabránit 
přerušení a poškození podnikání odstraněním rizik, která představují nové, neznámé 
a skryté hrozby, a poskytnutím přehledu vašemu bezpečnostnímu personálu, který 
potřebujte k vyšetřování hrozeb, analýze hlavních příčin a náležité reakci.

Můžete tak zvýšit efektivitu nákladů, neboť umožníte bezpečnostnímu týmu 
pracovat efektivněji, aniž by musel používat více nástrojů a konzolí, a maximalizovat 
kapacitu automatizací rozsáhlé řady procesů. Tento přístup také přináší jistotu a klid, 
protože usnadňuje monitorování a detekci hrozeb, reakci na útoky a prevenci útoků.

Pokud chcete rozšířit kapacitu interního zabezpečení IT tím, že se zbavíte klíčových 
úkolů detekce a reakce, řešení MDR vám může nabídnout pokročilou nepřetržitou 
ochranu před hrozbami, které by jinak mohly obejít automatizované bezpečnostní 
bariéry. Toto řešení může také vaší firmě pomoci vyřešit krizi nedostatku talentů 
v oblasti kybernetické bezpečnosti a zajistit jí všechny hlavní výhody plynoucí 
z nepřetržitě fungujícího bezpečnostního operačního střediska (SOC) bez vzniku 
neúměrných nákladů. 
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Řešení MDR může také zvýšit efektivitu nákladů tím, že se interní prostředky 
zaměří na ty kritické úkoly, které skutečně vyžadují zapojení týmu pro zabezpečení 
IT, a maximalizovat kapacitu využitím pokročilých modelů strojového učení, které 
významně zvyšují výkonnost analytiků a minimalizují střední dobu reakce. A může 
poskytovat nepřetržité monitorování zabezpečení odborníky z oboru, společně 
s automatizovaným a spravovaným vyhledáváním hrozeb. To zahrnuje analýzu 
složitých nemalwarových hrozeb a nebezpečných a těžce detekovatelných hrozeb 
pomocí legitimních nástrojů operačního systému při útocích.

Naproti tomu vám kombinace řešení EDR a MDR umožní přizpůsobit příslušné 
schopnosti třídy EDR vašim konkrétním potřebám, například externím zajištěním 
vyhledávání hrozeb (pro které možná nemáte požadované odborné znalosti) při 
současné interní implementaci funkcí detekce a reakce koncových bodů.

A jak vypadá celkový obraz?  
Po stanovení preferencí pro řešení EDR nebo MDR budete také chtít posoudit, jak 
jsou různá dostupná řešení vnímána na trhu. Když hledáte produkt pro tak zásadní 
oblast, jako je kybernetická bezpečnost, měly by mít názory nezávislých odborníků 
a stávajících uživatelů daleko větší váhu než marketingová prohlášení potenciálních 
dodavatelů. Takže například:

Krok 7: Zvážení širšího 
prostředí zabezpečení
V mnohých organizacích bude nutné řešení EPP a EDR nebo MDR integrovat do 
mnohem rozsáhlejší bezpečnostní architektury, aby tato řešení fungovala jako její 
součást.

Kromě těchto řešení vám mohou řadu výhod nabídnout například také:

Jaké jsou vaše osobní zkušenosti s dalšími produkty od stejného dodavatele?

Co říkají partneři a kolegové z vašeho oboru?

Co si myslí zákazníci dodavatele?

Jaké jsou výsledky nezávislých testů a závěry recenzí?

Jaké jsou názory analytiků na dodavatele a jeho produkty?

Automatizované izolované prostředí sandbox – 
které přidá vašim koncovým bodům pokročilou 
úroveň detekce odhalováním hrozeb, které zůstávají 
nečinné při dostupnosti zabezpečení koncových 
bodů, ale jsou aktivovány, jakmile se hostitel 
stane zranitelným, takže k provedení analýzy je 
vyžadováno kontrolované izolované prostředí.

Školení zaměřené na povědomí o 
zabezpečení pro zaměstnance, které 
pomáhá odstraňovat nedostatky v povědomí 
o kybernetické bezpečnosti a přetváří 
chování zaměstnanců, zejména když naprostá 
většina kybernetických incidentů je 
způsobených lidskou chybou.

Analýza hrozeb – umožňuje se lépe vypořádat 
s problémy, jako jsou kybernetické hrozby v 
podezřelých souborech, adresách URL, adresách 
IP a doménách, a rychleji a důkladněji vyšetřovat 
hrozby.
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Budete rovněž chtít zvážit, jak bude vaše řešení spravováno. Můžeme vám například 
poskytnout jednotnou konzoli podporující cloud pro ovládání všech různých 
komponent z jediné obrazovky, a to včetně možností pro místní správu, správu 
z webu nebo správu oddělených systémů.

Krok 8: Zeptejte se dodavatele, 
zda toto všechno nabízí:
Různí dodavatelé nabízejí řešení EDR a MDR s (někdy značně) odlišnými schopnostmi. 
Jednoduchým empirickým pravidlem je, že by komplexní řešení mělo v ideálním 
případě splňovat následující podmínky. 

 Rychlé a bezproblémové nasazení

 Snadno použitelné a intuitivní 
nástroje, které nevyžadují 
zdlouhavé seznámení nebo 
přeškolení

 Jednotná konzole pro správu 
určená ke konfiguraci vašich 
nástrojů kybernetické bezpečnosti 
a reakci na incidenty z jednoho 
místa

 Schopnost splnit vaše konkrétní 
potřeby a požadavky pro všechny 
možné varianty nasazení: 
cloudové, místní, hybridní 
a oddělené 

 Přehled o hrozbách

 Analýza hlavních příčin, včetně 
možností vizualizace a přechodu 
k podrobnostem pro zajištění 
rychlejší a pohodlnější analýzy

 Import, generování a vyhledávání 
IoC

 Rychlé a nejlépe automatizované 
funkce reakce 

 Scénáře vedené reakce

 Automatizované vyhledávání 
hrozeb, podporované 
dodavatelem nebo specialisty 
MSP či MSSP

 Těsně integrované funkce ochrany 
koncových bodů a detekce 
a reakce koncových bodů

 Kapacita izolovaného prostředí 
Sandbox

 Integrovaná ochrana proti 
bezsouborovým hrozbám

 Technologie proti zneužití

 Ochrana před ransomwarem

 Funkce správy zranitelných míst 
a oprav chyb

 Kontrolní mechanismy pro 
aplikace, weby a zařízení a další 
metody posílení zabezpečení 
systému

 Vysoký výkon, aby nedocházelo ke 
zpomalování uživatelů a sítí

 Efektivní technická podpora 
v místním jazyce 
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Jak může řešení Kaspersky 
Optimum Security pomoci
Řešení Kaspersky Optimum Security ochrání vaši firmu před novými, neznámými 
a skrytými hrozbami způsobem, který zohledňuje prostředky. S jeho pomocí můžete 
rychle a snadno zavést efektivní řešení prevence, detekce a reakce na hrozby, 
které je podporováno odborníky ze společnosti Kaspersky a zajišťuje nepřetržité 
monitorování zabezpečení, automatizované vyhledávání hrozeb a scénáře vedené 
a vzdáleně prováděné reakce.

A pokud hledáte řešení EPP, EDR a MDR spravovaná z cloudové konzole a doplněná 
o izolované prostředí sandbox, portál pro analýzu hrozeb a školení zaměřená 
na povědomí o zabezpečení, pak vám produkt Kaspersky Optimum Security 
nabízí úplnou ochranu všech koncových bodů v jednotném řešení poskytujícím 
automatickou prevenci, detekci a reakci, spravovanou ochranu a školení v oblasti 
kybernetické bezpečnosti.

Detekce pokročilých hrozeb  
 Pokročilé mechanismy prevence a detekce (strojové učení, analýza chování, 
izolované prostředí sandbox, automatizované vyhledávání hrozeb pomocí 
indikátorů útoku (IoA)) maximalizují ochranu před nebezpečnými skrytými 
hrozbami, přičemž vycházejí ze silné ochrany EPP před komoditními hrozbami 
poskytované řešením Kaspersky Endpoint Security for Business. 

 Vylepšený přehled o hrozbách poskytuje kontext a podrobnosti o zjištěných 
hrozbách, zatímco jednoduché nástroje pro analýzu a vizualizaci hlavních příčin 
vám umožní rychle a efektivně vyšetřit jednotlivé hrozby a porozumět jim 
a jejich vývoji.

 Automatizované vyhledávání hrozeb pomáhá zavést a zdokonalit včasnou 
a efektivní detekci a reakci na hrozby prostřednictvím nepřetržitého 
průběžného monitorování předními odborníky z oboru.

 Možnosti rychlé reakce jedním kliknutím a automatizované reakce přes koncové 
body a vyhledávání IoC v celé infrastruktuře vám pomohou rychle reagovat na 
rychle se měnící hrozby.

 Scénáře vedené a vzdáleně prováděné reakce poskytnou vašim bezpečnostním 
týmům odbornou analýzu a reakce na nové, neznámé a skryté hrozby.

 Zvyšování povědomí zaměstnanců o kybernetických hrozbách, metodách 
používaných kybernetickými zločinci a o tom, jak zaměstnanci mohou pomoci 
zabránit, aby k útokům vůbec došlo, snižuje rizika lidské chyby a sociálního 
inženýrství.

Rychlá a škálovatelná ochrana na míru  
 Funguje napříč pracovními stanicemi, notebooky a servery, fyzickými 
a virtuálními počítači, veřejnými cloudy a kontejnery.

 Konsolidované vícevrstvé zabezpečení koncových bodů určuje priority 
incidentů a urychluje zjišťování a vyšetřování hrozeb pomocí analýzy hrozeb 
přes praktický webový portál.

 Zastaví známé a nově vznikající hrozby pomocí špičkových technologií, které 
prokazatelně zabraňují útokům ransomwaru, zneužívání, bezsouborovým 
útokům a útokům dalšího malwaru.

V nezávislých testech společnost 
Kaspersky soustavně prokazuje 
vyšší kvalitu ochrany v porovnání 
s jakýmkoli jiným dodavatelem.

V roce 2019 jsme již třetí rok po 
sobě obdrželi ocenění Gartner 
Peer Insights Customers’ Choice 
za platformy ochrany koncových 
bodů4 a již sedmý rok v řadě jsme 
byli nejtestovanějším a nejvíce 
oceňovaným dodavatelem 
zabezpečení. 

V roce 2020 jsme byli také jedním 
z pouhých šesti dodavatelů na 
celém světě, kteří obdrželi ocenění 
Gartner Peer Insights Customers’ 
Choice za řešení detekce a reakce 
koncových bodů5, přičemž jsme 
dosáhli nejvyššího hodnocení 
ze všech dodavatelů za služby 
a podporu. 

Další nedávná ocenění:
• Hodnocení produktu AA ve 

skupinovém testu pokročilé 
ochrany koncových bodů (AEP) 
provedeném laboratořemi NSS 
Labs v roce 2020

• Nejvyšší možné hodnocení 
ochrany proti pokročilým 
kybernetickým hrozbám 
v rozšířeném testu v reálných 
podmínkách Enhanced Real-
World Test provedeném 
společností AV-Comparatives

• Výroční cena za nejlepší ochranu 
podnikových koncových bodů od 
laboratoří SE Labs za rok 2020

4  Gartner Peer Insights ‘Voice of the Customer’: 
Endpoint Protection Platforms (Gartner Peer 
Insights – Hlas zákazníka: Platformy ochrany 
koncových bodů), 10. prosince 2019

5  Gartner Peer Insights ‘Voice of the Customer’: 
Endpoint Detection and Response Solutions 
(Gartner Peer Insights – Hlas zákazníka: Řešení 
detekce a reakce koncových bodů), 1. května 
2020

Volba zákazníků Gartner Peer Insights Customers’ Choice představuje subjektivní názory z jednotlivých recenzí koncových zákazníků, hodnocení a data 
aplikovaná s využitím zdokumentované metodiky. Nepředstavuje pohled společnosti Gartner nebo jejích partnerů, ani není jimi schvalována.

https://www.kaspersky.com/top3
https://www.kaspersky.com/top3
https://www.kaspersky.com/top3
https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-1YVUSVMM&ct=200427&st=sb
https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-1YVUSVMM&ct=200427&st=sb
https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-1YVUSVMM&ct=200427&st=sb
https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-1YVUSVMM&ct=200427&st=sb
https://www.nsslabs.com/tested-technologies/advanced-endpoint-protection/
https://www.nsslabs.com/tested-technologies/advanced-endpoint-protection/
https://www.nsslabs.com/tested-technologies/advanced-endpoint-protection/
https://www.nsslabs.com/tested-technologies/advanced-endpoint-protection/
https://www.av-comparatives.org/tests/business-security-test-2020-march-june/
https://www.av-comparatives.org/tests/business-security-test-2020-march-june/
https://www.av-comparatives.org/tests/business-security-test-2020-march-june/
https://selabs.uk/wp-content/uploads/2020/10/annual-report-2020.pdf
https://selabs.uk/wp-content/uploads/2020/10/annual-report-2020.pdf
https://selabs.uk/wp-content/uploads/2020/10/annual-report-2020.pdf
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Minimalizuje potřebu dalšího personálu 
nebo odborných znalostí  

 Přímočaré procesy analýzy a reakce ovládané z jediné konzole podporující 
cloud pomáhají bezpečnostním pracovníkům optimalizovat čas a úsilí 
vynaložené na vyšetřování a nápravu.

 Jednotná konzole umožňuje provádět veškerou správu hlavních bezpečnostních 
aplikací Kaspersky z jediné obrazovky. Konfigurovat nástroje kybernetické 
bezpečnosti a reagovat na incidenty tak lze z jednoho místa. Stejně tak je možné 
splnit konkrétní potřeby se všemi možnými možnostmi nasazení, včetně 
cloudového, místního, hybridního nebo odděleného.

 Nepřetržité monitorování zabezpečení poskytuje trvalou ochranu, dokonce 
i pro organizace s nedostatkem pracovníků v oblasti zabezpečení IT.

Proč investovat do řešení Kaspersky Optimum Security 
Prostřednictvím řešení Kaspersky Optimum Security vás můžeme vyvést ze situace, kdy 
vám hrozí značné riziko skrytého útoku, do situace, kdy se obnoví vaše důvěra v zabezpečení 
koncových bodů. Místo toho, že si nebudete jistí, co se odehrává ve vašem prostředí, budete 
mít přehled a kontrolu nad všemi svými koncovými body, ať už se nacházejí kdekoli. A místo 
toho, abyste se zdráhali přejít na vyšší úroveň zabezpečení z důvodu související složitosti, 
budete mít k dispozici zjednodušené a konsolidované řešení, které vám pomůže optimalizovat 
prostředky.

Další informace o tom, jak získat pokročilou ochranu, kterou vaše firma potřebuje, a současně 
minimalizovat potřebu dalších prostředků, najdete na adrese go.kaspersky.com/cs_optimum.

https://go.kaspersky.com/cs_optimum
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