
CO M P U T E RWO R L D.c z  31

BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ |  HARDWARE  |  IT  PRODUKT 2020

 Technologie klamu

Attivo Networks Deception 
Technology

Kategorie: 
Bezpečnostní řešení
Attivo Networks, attivonetworks.com

Přihlašovatel: 
Taktik, www.taktik.cz
lokální partner

Použití produktu: Jde o řešení technologie klamu na ochranu vnitřní sítě, které ve 
světě využívají organizace s kritickým množstvím koncových stanic, serverů, IoT, PLC 
a SCADA systémů a podniky, jež potřebují chránit svoje know -how, výrobní procesy 
a data zákazníků. Řešení je maximálně „tiché“, monitoruje prostředí organizace a upo-
zorňuje na hrozby pomocí nástrah uvnitř sítě a na koncových stanicích. Díky odlákání 
útočníka do prostředí identické falešné sítě produkt poskytuje včasnou a přesnou de-
tekci hrozeb s centralizovanou správou s časovou rezervou pro forenzní analýzu útoku 
a jeho orchestraci.

Popis produktu: Jde o komplexní ochranu sítě, cloudu a detekci průniků do organizací 
na základě vytvoření falešné infrastruktury, založené na reálných systémech zákazníka 
s velmi jednoduchou správou a automatizací včetně integrace s dalšími bezpečnostními 
dodavateli. Platforma poskytuje přehled o celém životním cyklu útoku, detekuje způ-
soby útoku a aktivitu útočníka ve vnitřní síti, které jsou tradičními bezpečnostními kont-
rolami přehlížené. Technologie klamu odhaluje útočníky hned, jakmile se snaží dělat 
průzkum, krást přihlašovací údaje a pohybovat se laterálně, aby eskalovali útok.

Zajímavé vlastnosti produktu:
 ■ Technologie klamu založená na reálných systémech, nikoliv na emulaci.
 ■ Podpora systémů Unix, Linux, Windows, Mac OS, Gold Image.
 ■ Ochrana Active Directory proti útokům typu MITM.
 ■ ThreatPath – objevuje skryté prvky v celé síti, které umožňují potenciální laterální 

pohyb útočníka. Bezpečnostní týmy tak získají přehled o automatické identifikaci 
 rizikových údajů a dalších citlivých datových prvků v rámci své organizace.

Záruka: 5 let

Cena (bez DPH):  závisí na implementaci a množství koncových stanic, 
od stovek tisíc Kč

Monitor

Philips 346P1CRH/00

Kategorie:
Hardware
Philips, www.philips.cz/c -m -so/monitory

Přihlašovatel: 
MMD -Monitors & Displays – Czech Branch
www.philips.cz/c -m -so/monitory
Držitel výhradních práv na prodej a marketing monitorů 
Philips po celém světě

Použití produktu: Prostřednictvím konektoru USB -C lze velký 34" displej s rozlišením 
QHD 3 440 x 1 440 bez problémů ovládat a používat v kancelářích, coworkingových pro-
storech, finančních a bankovních institucích či profesionály z grafického designu.

Popis produktu:
Zakřivený monitor s rozlišením WQHD se standardem DisplayHDR 400 poskytuje vi-
zuální výkon a řadu užitečných funkcí a možností připojení – jako jsou vestavěná doko-
vací stanice USB -C, switch KVM a další inovace, které navyšují uživatelský komfort. 
Je vybavený DisplayPortem 1.4, HDMI 2.0, HDCP 2.2 a RJ45, má také vestavěnou doko-
vací stanici USB -C s možností napájení.

Uživatelé mohou připojit všechna svá periferní zařízení přímo k monitoru, a elimino-
vat tak křížení kabelů při nabíjení notebooku jedním reverzibilním konektorem USB -C. 
Ten jim zároveň umožňuje sledovat videa ve vysokém rozlišení či přenášet soubory mi-
mořádnou rychlostí. Díky technologii Multiview mohou uživatelé využít dvojího připo-
jení a zobrazení pro současnou práci s více zařízeními (typicky počítač a notebook), za-
tímco integrovaný switch MultiClient Integrated KVM umožní ovládat dva samostatné 
počítače pomocí jediné sestavy monitoru – klávesnice – myši. Mezi zdroji pak mohou 
přepínat jediným stisknutím tlačítka.

Zajímavé vlastnosti produktu:
 ■ DisplayHDR 400
 ■ Integrovaný switch MultiClient Integrated KVM
 ■ USB -C
 ■ Zakřivený displej
 ■ Technologie Multiview

Záruka:  36 měsíců

Cena (bez DPH):  13 300 Kč
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