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Integrace kyberbezpečnosti
a ochrany dat, poháněná AI, pro MSP
Objevte sílu integrace
Tradiční nástroje pro MSP nejsou navrhovány se současnými
kybernetickými hrozbami v mysli. Slátaniny softwarových řešení
pro zálohování, anti-malware, automatizaci aktualizací, management
konﬁgurace atd., na které se MSP historicky spoléhali, dohromady
nefungují, jsou zbytečně komplikované a nechrání data, aplikace
a systémy jejich zákazníků.
Integrací ochrany dat s kyberbezpečností Acronis Cyber Protect Cloud
mění pravidla hry. Tato synergie odstraňuje přebytečnou komplexnost
a činí bezpečnost středobodem všech vašich řešení, takže chrání
zákazníky a přitom vám umožňuje držet náklady na uzdě.
Acronis Cyber Protect Cloud nabízí full-stack ochranu proti malwaru
a vyčerpávající rozsah funkcí endpoint managementu. Proti pokročilým
kybernetickým útokům bojuje za pomoci unikátní integrace ochranných
technologií, jíž zároveň umožňuje zjednodušení a automatizaci všedních
IT operací, reportingu a endpoint deploymentu a správy. Poskytovatelé
služeb teď mohou před moderními kybernetickými hrozbami chránit
veškerá data zákazníků, přičemž získávají nový zdroj příjmu a snížují
churn rate, a to aniž by potřebovali nový personál.

Navýšení ARPU

Vylepšené SLA

Prodávejte více
služeb kybernetické
ochrany, navyšte si
marži u oblíbených
služeb, zlepšete
attach rate a ARPU
a disponujte nástroji
k poskytování
proaktivního
vyhodnocování
klientova prostředí.

Budujte důvěru
stávajících klientů
a získejte nové.
Zajistěte jim prevenci
výpadků a rychlejší
řešení nastalých
situací díky snadno
použitelným
nástrojům datové
a endpoint ochrany.

www.acronis.cz

Náklady
pod kontrolou
Navyšte efektivitu
práce používáním
jediného nástroje
na všechny běžné
úkony: deployment,
management,
monitoring, asistenci,
zálohování, obnovu
a reporting.
Nepotřebujete
k tomu žádný nový
hardware, personál
a ani školení.

Zálohování a obnova
Rychlá a spolehlivá obnova
všech vašich aplikací, systémů
a dat z jakéhokoli zařízení,
ať už se stalo cokoli

Anti-malware
Full-stack ochrana příští
generace proti malwaru,
a to včetně ransomwaru
a cryptomining malwaru,
na bázi AI a strojového učení
Bezpečnost a správa
Snadno použitelná, ucelená
sada nástrojů pro endpoint
management vám ušetří
nemálo IT zdrojů

Snížení churn rate

Řízená bezpečnost

Ukažte zákazníkům
hodnotu vašich
služeb, učiňte je
spokojenějšími
a zjednodušte jejich
rozhodování
o renewalu.
Poskytování více
opravdu potřebných
služeb vám zajistí
jejich věrnost.

Vylepšete ochranu
vašich zákazníků
a získejte přístup
k dalšímu zdroji
příjmu ze služeb,
bez investic,
bez overhead navíc
a bez drahých
bezpečnostních
specialistů.
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FUNKCE ACRONIS CYBER PROTECT CLOUD

Identiﬁkace

Ochrana

Detekce

Reakce

Obnova

Auto-discovery
nových zařízení

Vzdálená instalace
agenta

Obrana proti
malwaru/ransomwaru

Management aktualizací
integrovaný
se zálohováním

Zálohování a disaster
recovery

Posuzování
zranitelnosti

Zálohování
a disaster recovery

Kontrolování zdraví
harddisků

Karanténa malwaru

Forenzní informace
v zálohách

Mapa ochrany dat

Sjednocený management
zásad ochrany

Dashboardy a reporty

Záchrana se spouštěcím
médiem

Vzdálená plocha

Funkční okruhy jsou seskupeny podle NIST Cybersecurity Framework

PŘÍKLADY POUŽITÍ ACRONIS CYBER PROTECT CLOUD
1

Zjednodušený deployment. Snadné nalezení nových
zařízení k ochraně a vzdálená instalace jednoho
agenta namísto několika pro anti-malware,
zálohování, vzdálenou plochu, aktualizace atp.

7

Centralizované aktualizace. Chrání veškerý software
zákazníka (nejen ten od Microsoftu) a pokryje
všechny vaše zákazníky jediným multitenantním
nástrojem.

2

Ochrana před zero-day malwary a ransomwary.
Špičková technologie Acronis Active Protection na
bázi AI byla rozšířena o statický analyzátor
a behaviorální analýzu.

8

Ukažte zákazníkům hodnotu vašich služeb. Zahrňte
do zálohovací služby vyhodnocování jejich
zranitelnosti. Spolu s využitím ﬂexibilního
a podrobného reportingu si zjednodušíte proces
renewalů i prodeje.

3

Compliance a IT forenzika. Nabízejte služby
v odvětvích s vysokými nároky na compliance.
Funkce image zálohování je kombinovaná
s poskytováním cenných přidaných informací ze
záloh. Zjistíte např. objem volného místa a zajistíte
forenzní data z výpisu paměti.

9

Real-time ochrana důležitých dokumentů.
Nepřetržitá ochrana dat zaznamenává všechny
změny v důležitých souborech okamžitě, i v čase
mezi zálohováním.

4

Lepší zákaznické SLA. Vylepšete KPI dostupnosti
s kybernetickou ochranou fungující proaktivně,
aktivně i reaktivně.

5

Obnova po malwarovém útoku. Snižte riziko
reinfekce a minimalizujte počet operací k obnově
s centralizovaným anti-malware skenováním
a možností instalace aktualizací a patchů během
obnovy.

6

Ochrana všech klíčových souborů. Z přehledné mapy
ochrany dat zjistíte jednoduše, které soubory jsou
chráněny.

10 Automatická reakce na nové hrozby. Automatické

přizpůsobení anti-malware skenování či plánu
a rozsahu zálohování, řízené real-time upozorněními
z operačních středisek Acronis Cyber Protection.

11 Minimální plánované i neplánované výpadky.

Zjednodušení všedního maintenance a proaktivní
ochrana zahrnující kontrolu zdraví disku, včasné
aktualizace a pravidelné vyhodnocování zranitelnosti.
A k tomu aktualizace Acronis Active Protection
v reálném čase.

SOUČÁSTÍ ACRONIS CYBER CLOUD
Acronis Cyber Protect Cloud je součástí výkonné platformy Acronis Cyber Cloud, která poskytovatelům
služeb umožňuje používat jediné řešení k dodávání zálohování, disaster recovery, bezpečného
cloudového úložiště, ﬁle sync & share, notarizace a služeb elektronického podpisu jejich klientům.
Acronis Cyber Protect Cloud pak MSP poskytuje hladký a rychlý deployment a portfolio plné služeb
zvyšující ARPU.

Více se dozvíte na
www.acronis.cz
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