NiSec BigFix - Klient og server administrering
BigFix gir deg muligheten til å finne, spore og adressere utfordringene
med den store mengden av forskjellige klienter og operativsystem
tilknyttet nettverket ditt på minutter. Det gir deg sanntids-innsyn til
sikkerhetsstatusen på servere og klienter i nettet ditt. Vår singleconsole, single-agent, single-server tilnærming bidrar til å redusere
tiden, kostnaden, risikoen og arbeidet som kreves for å administrere
alle mulige sammensettinger av enheter og operativsystem, enten de
er eid av bedriften eller den ansatte.
BigFix Patch tilbyr nøyaktig, nesten sanntids-innsyn og kontinuerlig oppdatering av patcher
gjennom ett enkelt management console. Den støtter over 90 forskjellige plattformer og
versjoner, og forkorter patch-syklusene ned til timer eller minutter, med en
bemerkelsesverdig first-pass suksessrate. Du tilbudt og distribuert kritiske patcher til
klienter og servere uansett type nettilgang eller båndbredde.
BigFix Lifecycle tilbyr distribusjon av programvare, imaging og OS-tanking av klienter og
servere. Du kan også få fjernstyringsverktøy, strømstyringsverktøy, og serverautomatisering. Denne pakken gir deg et komplett verktøy for all drift og vedlikehold av
klienter og servere.
BigFix Inventory samler inn datagrunnlag og oppdager all lisensiert og ulisensiert
programvare på detaljnivå på tvers av en myriade av støttede OS, produsenter og
applikasjoner. Du kan ta ut rapporter slik at du alltid vet hvor mange lisenser som er i bruk i
forhold til hvor mange dere eier. Dette er viktig verktøy for å holde dere innenfor rammene
av inngåtte lisensavtaler.
BigFix Detect integrerer angrepssensor med oppryddingstiltak i en enkelt endpoint
sikkerhetsplattform. BigFix Detect identifiserer angrep ut fra avvikende oppførsel i skadelig
programvare under målrettede cyberangrep og avanserte vedvarende trusler.
BigFix Compliance er spesielt rettet mot sikkerhetsstandarder for betalingsløsninger og
kredittkortløsninger, og utviklingsmiljøer for sikkerhetssystemer (f.eks. PCI DSS og DISA
STIG)
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FORDELER - Patch Management
• Leverer patcher til OS, slik som
Microsoft Windows, UNIX, Linux og
Mac OS; og til applikasjonsleverandører slik som Adobe, Mozilla
og Oracle (Java).
• Komprimerer patch-sykluser til timer og
minutter med en first-pass suksessrate
på 99 prosent.
• Leverer patcher til sluttbruker-enheter
uansett lokalisering, tilkoblings- type
eller status.
• Sanntids rapportering og automatisk selvevaluering. Ingen sentralisert eller fjernscanning.
FORDELER - Lifecycle
• Strømlinjeformet softwaredistribusjon
• Administrasjon av OS, applikasjoner og
sikkerheten til alle klienter og servere
samlet på ett sted.
• Automatisert patching for fysiske og
virtuelle klienter og servere.
• Hardwareuavhengig OS-tanking og
serveradministrasjon.
FORDELER - Inventory
• Reduserer lisens-overforbruk og
medfølgende bøter.
• Reduserer kostnader tilknyttet software
ved å redusere mengden ubrukte eller
overflødige lisenser.
• Redusere risiko for bruk av ulisensiert
software.
FORDELER - Detect
• Oppdager skadelig programvare raskt
• Gir oversikt over total skadeomfang
• Anbefaler målrettede tiltak ved angrep

