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• Minimalizace bezpečnostních rizik - výrazné zkrácení doby potřebné k
opravě kritických zranitelností.

• Zlepšení kybernetické hygieny a produktivity vašeho IT týmu -
automatizujte skenování záplat, jejich nasazení a reportování.

• Zjednodušení reportování o záplatách a o souladu s právními předpisy -
splnění požadavků na řízení rizik

• Snížení nákladů - konsolidace správy záplat a zabezpečení koncových
bodů u jediného dodavatele a na jediné platformě.

• Zvýšení produktivity zákazníků - s aktuálními aplikacemi a menším
počtem problémů ,nebo se zpomalením systémů.

Přehledně
Modul GravityZone Patch Management 
podporuje automatické i ruční záplatování. 
Poskytuje organizaci větší flexibilitu a 
efektivitu při správě záplat, díky možnosti 
vytvářet inventář záplat, plánovat 
skenování záplat, omezit automatické 
záplatování na aplikace preferované 
správcem, měnit plánování 
bezpečnostních a jiných záplat, a odložit 
restartování u záplat vyžadujících restart.

Hlavní výhody
• Zajišťuje soulad s legislativními

požadavky na zabezpečení informací,
jako jsou GDPR, HIPAA a PCI DSS.

• Podporuje automatické i manuální
záplatování, což organizacím
poskytuje větší flexibilitu a efektivitu
celého procesu, a to jak na pracovišti,
tak vzdáleně.

• Udržuje operační systémy a
softwarové aplikace v aktuálním stavu,
a poskytuje komplexní přehled o stavu
záplat v celé instalační základně
systému Windows, čímž snižuje riziko
pokročilých útoků.

GravityZone Patch Management

Aktualizujte a zabezpečujte 
systémy pomocí
automatického záplatování.
Neopravené bezpečnostní chyby v oblíbených aplikacích představují 
významnou hrozbu pro bezpečnost IT. Avšak správa a administrace 
aktualizací softwaru může být pro IT oddělení zdlouhavá a časově náročná. 
GravityZone Patch Management umožňuje automatizovat záplatování 
operačních systémů a aplikací pomocí přesných kontrolních mechanismů a 
robustního reportování. Pokrývá celou instalační základnu systému 
Windows: pracovní stanice, fyzické servery i virtuální servery.  

GravityZone Patch Management překonává ostatní řešení díky velmi 

rychlému skenování záplat, podpoře nejširší základny aplikací třetích stran, 

detailním možnostem a vysoké spolehlivosti. Konsolidací záplatování a 

zabezpečení dále snížíte náklady a zefektivníte správu a reportování. 

Přídavný modul Patch Management, plně integrovaný do platformy 

GravityZone, umožňuje organizacím udržovat operační systémy a 

softwarové aplikace aktuální, a poskytuje komplexní přehled o stavu záplat v 

celé instalační základně systému Windows.

Modul GravityZone Patch Management zahrnuje několik funkcí, například 

skenování záplat na vyžádání / plánované skenování záplat, automatické / 

ruční záplatování, nebo hlášení chybějících záplat. Podniky, které záplatují 

své koncové body, posilují svou bezpečnostní pozici a kompatibilitu s 

požadavky právních nařízení, a současně zvyšují provozní efektivitu.

Hlavní výhody:

"Bitdefender Patch Management je 
fantastický. Pokud se objeví oprava 
zero-day, Bitdefender dokáže rychle 
aktualizovat celou organizaci 
nejnovější bezpečnostní záplatou. 
Dodržování záplat se zvýšilo ze 75 
na téměř 99 procent. Dříve bylo 
obvyklé, že pracovní stanice ve 
vzdálených lokalitách zůstávaly roky 
bez aktualizace."  

Arcidiecéze USA, 
IT Director
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IS4 security s.r.o.
Country Partner Bitdefeder ČR & SK
Jordánská 391, 198 00 Praha 9

Tel.: + 420 245 501 800
email: info@bitdef.cz
web: www.bitdefender.cz

Společnost Bitdefender je lídrem v oblasti kybernetické bezpečnosti, která ve své třídě poskytuje nejlepší řešení prevence, detekce a

reakce na hrozby po celém světě. Bitdefender střeží miliony spotřebitelských, podnikových a vládních prostředí, a je jedním z

nejdůvěryhodnějších odborníků v oblasti eliminace hrozeb, ochrany soukromí a dat, a zajištění kybernetické odolnosti. Díky rozsáhlým

investicím do výzkumu a vývoje objeví laboratoře Bitdefender Labs každou minutu více než 400 nových hrozeb, a denně ověří

přibližně 40 miliard dotazů na výskyt hrozeb. Společnost je průkopníkem průlomových inovací v oblasti antimalwaru, zabezpečení

IoT, behaviorální analytiky a umělé inteligence, a její technologie si licencuje více než 150 nejuznávanějších světových

technologických značek. Společnost Bitdefender byla založena v roce 2001 a má zákazníky ve více než 170 zemích s pobočkami po

celém světě.

Více informací najdete na https://www.bitdefender.cz

All Rights Reserved. © 2022 Bitdefender.

Všechny ochranné známky, obchodní názvy a produkty, na které se zde odkazuje, jsou majetkem příslušných vlastníků

Funkce a vlastnosti
Nejrychlejší skenování a nasazení záplat 
GravityZone Patch Management dokáže během několika sekund prohledat systémy a najít chybějící záplaty. Po identifikaci lze 
tyto záplaty rychle nasadit pomocí automatických nebo ručních postupů. 

Podpora největší množiny aplikací třetích stran, operačních systémů Windows a Linux.
Snadno záplatujete nejen operační systémy Windows a Linux, ale také nejrozsáhlejší seznam aplikací, které vaši zákazníci s 
největší pravděpodobností používají. Centralizujte záplatování napříč lokalitami, fyzickými i virtuálními pracovními stanicemi a 
servery.

Vylepšené pracovní postupy s flexibilním automatizovaným a řízeným záplatováním 
Můžete vytvářet inventář záplat, plánovat skenování záplat, vybírat aplikace, které mají být automaticky záplatovány, měnit 
plánování bezpečnostních a jiných záplat, a odkládat restarty po instalacích záplat.
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