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Zabezpečení online aktivit a obsahu
Čím více firem a spotřebitelů sdílí obsah online, tím zranitelnější a přístupnější jsou tato data pro kybernetické zločince. 
Pokud útočníci vědí, kde jsou tato data uložena, mohou se efektivně zaměřit na konkrétní uživatele a zařízení.
Většina dnešních nebezpečných hrozeb využívá adresy URL jako vektor infekce, aby kromě podvodných útoků na uživatele online 
zahájila a vystupňovala oportunistické a pokročilé útoky. A konečně, phishingové útoky a online podvody jsou stále rozšířenější a 
sofistikovanější. 

Služba Bitdefender URL Status detekuje škodlivé, phishingové a podvodné webové stránky v reálném čase v cloudu dříve, než 
mohou uživatele ohrozit útokem nebo podvodným jednáním.

Jak funguje URL Status

URL Service Status prověřuje adresy URL zadané prostřednictvím partnerské aplikace, a porovnává je s dynamicky aktualizovanou 
cloudovou databází, aby zjistila, zda nepředstavují hrozbu. 
Služba URL Status je kompletně založena na cloudu. Informace o adresách URL jsou aktualizovány a rozšiřovány v reálném čase 
o nové škodlivé adresy URL, domény identifikované a zpracované technologiemi Bitdefender, a další informace získané z různých 
zdrojů: 

• Oceněné technologie Antispam, Antiphishing a Antifraud
• Adresy URL identifikované a zpracované globální databází společnosti Bitdefender s více než 500 miliony koncových bodů.
• Interní procházení systémů
• Emailové pasti, honeypoty a data ze sledovaných botnetů
• Pokročilé heuristické techniky a analýza obsahu
• Interní farma virtuálních strojů, která spouští převládající malware - více než 100 000 vzorků malwaru denně - a shromažďuje

informace o URL adresách webových stránek používaných malwarem k aktualizaci a/nebo stahování dalších škodlivých
komponent.

• Sdílení dat s oborovými partnery
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Více vyzkoušených a důvěryhodných špičkových technologií 
• URL Sevice Status funguje v symbióze s ostatními nástroji pro detekci hrozeb společnosti Bitdefender; webové stránky, jejichž 

obsah je detekován jako potenciálně škodlivý, jsou monitorovány našimi nástroji pro detekci hrozeb bez ohledu na to, zda jsou 
blokovány, či nikoli, a poskytují tak další informace pro blokování URL.

• Technologie URL Status je integrována do oceňovaného podnikového ř ešení GravityZone společnosti Bitdefender, a do řady 
produktů pro koncové spotřebitele.
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Založeno 2001, Romania
Počet zaměstnanců 1800+

Sídlo
Enterprise HQ – Santa Clara, CA, United States Technology HQ – 
Bucharest, Romania

COUNTRY PARTNER pro Českou republiku a Slovensko 
IS4 security s.r.o., Praha, Česká republika
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Hlavní ukazatele
• Více než 15 000 požadavků na adresu URL za sekundu s průměrnou dobou odezvy < 100 milisekund.
• 1 miliarda dotazovaných adres URL denně
• 50 milionů blokovaných adres URL denně
• 100 000+ potenciálně škodlivých adres URL přijatých denně, přičemž 30 % je po zpracování zablokováno
• Využívá globální ochrannou síť (GPN) společnosti Bitdefender, největší infrastrukturu pro poskytování zabezpečení, která

využívá pokročilou ochranu v reálném čase k zastavení jakékoli hrozby.
• 130 000 dotazů / sekundu od globálních uživatelů je zpracováváno prostřednictvím GPN

Přesnost 
Zajištění online bezpečnosti bez omezení online komfortu. Kromě špičkové míry detekce zaznamenal Bitdefender v testu 
Antiphishing společnosti AV Comparatives z června 2019 nulový počet falešně pozitivních výsledků. 

• Provádějí se kontroly adres URL, které obsahuje daná IP, aby se určilo, zda má být z této IP blokováno vše, nebo pouze daná
adresa URL.

• Křížová kontrola IP adres s botnety, a to jak známými, tak i těmi, které jsou předmětem vyšetřování.

Příklady použití
Služba je nezávislá na platformě a lze ji integrovat do různých typů použití k zajištění online bezpečnosti a zabezpečení online 
obsahu na úrovni sítě, brány nebo perimetru. Službu lze integrovat:

• Jako další vrstvu ochrany na koncových bodech nebo mobilních zařízeních.
• Jako doplňkovou službu na zařízeních UTM nebo Firewall - což eliminuje zbytečnou zátěž zařízení pro kontrolu 

paketů.
• Na poštovních nebo obsahových serverech pro kontrolu odkazů na potenciálně škodlivé webové stránky.
• Služba vrací informace o zařazení do kategorií, takže ji lze použít pro řízení přístupu k webu.
• A také může být implementována pro vytvoření zabezpečeného webového prohlížeče

Nezávislost na platformě / jednoduchá integrace
Služba je platformově nezávislá a lze ji během několika minut integrovat do jakékoli 
platformy/zařízení. 

• Rozhraní API Light pouze vyžádá adresu URL a vrátí hodnotu Fraud, Malware, Phishing, clean atd.
• Všechny požadavky na adresu URL jsou zpracovávány prostřednictvím infrastruktury Bitdefender Cloud, což kromě režijních 

nákladů na správu eliminuje rovněž požadavky na zdroje na straně zákazníka.

Vyhodnocení ZDARMA
Testování URL Service Status, nebo jakéhokoli řešení společnosti Bitdefender, je bezplatné a zahrnuje technickou podporu.

Kontaktujte nás 
Další informace o řešeních Bitdefender získáte na adrese  www.bitdefender.cz/firemni-reseni. 

O licencování technologií společnosti Bitdefender. 
Společnost Bitdefender poskytuje komplexní řešení kybernetické bezpečnosti a pokročilou ochranu před hrozbami více než 500 milionům uživatelů ve 
více než 150 zemích. Od roku 2001 společnost Bitdefender trvale vytváří oceňované bezpečnostní technologie pro podniky a spotřebitele, a stala se 
poskytovatelem, kterého si vybrali přední nezávislí dodavatelé softwaru (ISV), dodavatelé hardwaru, poskytovatelé služeb a podnikové organizace, 
které chtějí integrovat bezpečnostní technologie do svých produktů a služeb. V současné době má společnost Bitdefender více než 150 
technologických partnerů po celém světě. Další informace jsou k dispozici na adrese www.bitdefender.cz/firemni-reseni

https://www.bitdefender.cz/firemni-reseni
https://www.bitdefender.cz/firemni-reseni



