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КЛЮЧОВІ ПЕРЕВАГИ

Зупиняє зломи та 
спрощує захист 
кінцевих пристроїв

Забезпечує 
безпрецедентну  
видимість в реальному 
часі та історію всіх подій 
на кінцевих точках

Прискорює 
розслідування та 
відновлення та 
забезпечує викриття 
прихованих атак 24/7 

Дозволяє побачити 
повну картину з 
CrowdScore, системою 
оцінки загроз

Виявляє зони впливу 
та підвищує вашу 
експертизу та 
можливості безпеки

ЗУПИНІТЬ ЗЛОМИ З FULL ENDPOINT 
PROTECTION
CrowdStrike Falcon® Endpoint Protection Premium - єдине в галузі уніфіковане рішення, що 
поєднує AV наступного покоління (NGAV), Endpoint Detection and Response (EDR), 
керований пошук загроз, інтегрований Threat Hunting та ІТ гігієну.  Крім того, Falcon 
Premium дозволяє підготуватися до нападу, додавши видимість, яка вам потрібна для 
виявлення зон впливу. Рішення визначає незахищені та несанкціоновані системи та 
відстежує, які програми та облікові дані використовуються у вашій мережі.

ОСНОВНІ МОЖЛИВОСТІ РІШЕННЯ

Підвищте захист від злому до наступного рівня 

Посилений штучним 
інтелектом NGAV

 Захищає від усього спектру 
атак не вимагаючи 
щоденних і громіздких 
оновлень

Поєднує найкращі 
технології запобігання 
загрозам - машинне 
навчання, АІ, індикатори 
атаки (ІОА), блокування 
експлоітів, тощо - щоб 
зупинити ransomware, 
malware-free та безфайлов 
атаки

Покриває прогалини, 
залишені традиційними AV 
та повністю захищає кінцеві 
пристрої онлайн та офлайн

24/7 керований 
Threat Hunting

 Команда експертів з безпеки 
активно досліджує та надає 
поради щодо  активностей у 
вашому середовищі, гарантуючи, 
що загрози та сповіщення з 
високим пріоритетом  не 
лишаються непоміченими

 Визначення пріоритетів 
сповіщень виводить на перший 
план найбільш небезпечні 
загрози у вашому оточенні і 
запобігає виникненню False 
Positive

Керована реакція забезпечує 
розуміння атаки, показуючи що 
робити наступним кроком

Інтелектуальний EDR

о 

 Запобігає комплексним атакам 
збираючи необроблені дані про 
події для автоматичного 
виявлення шкідливої діяльності, 
забезпечує незрівняну  видимість 
процесів, активне полювання на 
загрози та криміналістичне 
розслідування

Розкладає всю атаку в простий у 
користуванні CrowdScore ™ 
Incident Workbench, збагачений 
контекстом і даними розвідки пр 
загрози

Забезпечує потужну реакцію, 
ізоляцію, дослідження і 
відновлення скомпрометованої 
систем
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ХМАРНА 
ПЛАТФОРМА

Зниження вартості та 
складності: усуває 
потребу в постійному 
оновленні сигнатур, 
локальній інфраструктурі 
управління та складних 
інтеграціях

Працєю з першого дня: 
розгортається та 
починає працювати за 
лічені хвилини, не 
вимагаючи 
перезавантаження, 
тонкої настройки чи 
складної конфігурації

Нульовий вплив на 
кінцеву точку від 
початку установки до 
постійного щоденного 
використання

ІТ гігієна
 Детальна видимість програм, 
активів та облікових записів 
користувачів

Визначає недобросовісні комп’ютери 
та незахищені системи

ій  Постійно бачить, хто і що 
робить у ваш мережі 

Контроль пристроїв

 Забезпечує детальну видимість 
використання USB пристроїв

Надає змогу застосування 
детальних політик для 
забезпечення повного контролю
використання USB пристроїв

COMPARE FALCON ENDPOINT PROTECTION SOLUTIONS

MODULE & DESCRIPTION FALCON PRO FALCON ENTERPRISE FALCON PREMIUM FALCON COMPLETE

FALCON PREVENT™
Next-Generation Antivirus

FULLY MANAGED 
ENDPOINT 

PROTECTION 
DELIVERED AS 

A SERVICE BY  
CROWDSTRIKE 

EXPERTS

FALCON X™
Integrated Threat Intelligence

FALCON INSIGHT™
Endpoint Detection & Response

FALCON DEVICE CONTROL™
USB Device Control

FALCON FIREWALL MANAGEMENT™
Firewall

FALCON OVERWATCH™
Managed Threat Hunting

FALCON DISCOVER™
IT Hygiene

OPTIONAL

Компанія iIT Distribution - офіційний 
дистриб'ютор CrowdStrike  в Україні

Про компанію CrowdStrike
Компанія CrowdStrike® Inc. (Nasdaq: CRWD) - глобальний лідер в сфері кібербезпеки, яка 
переосмислює сучасну безпеку за допомогою хмарної платформи захисту кінцевих точок, 
спеціально побудованої, щоб зупиняти кібератаки. Архітектура єдиного легкого агенту 
платформи CrowdStrike Falcon®  побудована на штучному інтелекті (AI) та забезпечує 
захист і видимість у реальному часі, запобігаючи атакам на кінцеві пристрої в локальній 
мережі та за її межами.

Управління 
фаєрволами

 Дозволяє легко 
створювати, керувати та 
застосовувати політики

Захищає від мережевих 
загроз та забезпечує 
миттєву видимість для 
підвищення захисту та 
інформованості про 
небезпеки

Вбудований 
Threat Intelligence

Дозволяє повністю 
зрозуміти загрози 

в своєму оточенні та 
легко визначити 
пріоритети за допомогою 
оцінки серйозності 
небезпеки

Виключає здогадки, щоб 
ви могли впевнено 
відповісти на атаки

 Автоматично визначає 
складність і вплив загроз 
виявлених у вашій мережі

 Забезпечує більш 
широкий набір 
показників 
компроментації (IoC) для 
швидшого та кращого 
захисту

www.iitd.com.ua
info@iitd.com.ua
+38044 33 99 116
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