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Koncové zariadenia dnes čelia výraznému nárastu 
počtu útokov, ktoré sú zároveň oveľa komplexnej-
šie, ako to bývalo v minulosti. Celý problém je o to 
zložitejší, že nemožno zabúdať ani na zariadenia 
mimo okruhu bežných používateľských staníc – 
servery, Linux a macOS platformy, mobilné vybave-
nie alebo virtuálne systémy v cloude. Aj to je jeden 
z dôvodov, prečo je ochrana stále náročnejšia.
Kedysi boli všetky koncové zariadenia strážené 
perimetrom firmy. Ale pri dnešnom tempe rozvoja 
home office a cloudu už s takým zabezpečením 
počítať nemožno. Význam sieťového perimetra 
postupne mizne a je nutné ho nahradiť zabezpeče-
ním každej z koncových staníc.
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Budovanie perimetra okolo zariadení
Z hľadiska zabezpečenia koncových staníc je nutné zaistiť nielen reaktívnu ochranu, ale tiež tú preventívnu. Preto je 
potrebné disponovať riešením so správne nastavenými tzv. attack surface reduction funkciami, ktoré budujú nový perime-
ter okolo koncového zariadenia. Hovoríme tu predovšetkým o adekvátne nastavenom firewalle, zapnutom URL filteringu 
a anti-phishingu, o extrakcii rizikových prvkov zo sťahovaných dokumentov a v neposlednom rade tiež o hardeningu a pat-
chovaní systému.

Endpoint Detection & Response ako nutný doplnok
Aj napriek ochranným mechanizmom, ktoré na koncovom zariadení máte, môže dôjsť k bezpečnostnému incidentu. V 
takom prípade potrebujete v čo najrýchlejšom čase reagovať a začať s investigáciou. Na to je nutné doplniť endpoint 
security riešenie o nástroj EDR, ktorý zaistí úplnú viditeľnosť na daný systém a umožní SOC tímu vykonávať účinné a 
okamžité reakcie.

Pokiaľ nemáte dostatočnú kapacitu vykonávať investigácie incidentov vlastnými silami, môžete využiť Managed Detection 
and Response (MDR) služby, prípadne outsourcing bezpečnostného dohľadu od lokálnych Security Operation Center.
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Zastupujeme tieto spoločnosti:


