
 

Det er for sent  
at lukke hullet 
bagefter. Så  
ring hellere med 
det samme.

Heimdal filtrerer al indgående og udgående internettrafik og blokerer ransomware angreb 
både før, under og efter angrebet. Derudover installeres der automatisk opdateringer uden  
at brugerne mærker det.
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EKSEMPLER PÅ CYBERTRUSLER HEIMDAL BLOKERER

»

»

 Darklayer GUARD™ giver unik trafikfiltrering til at forebygge endpoint kompro- 
mittering, blokerer ondsindet internettrafik og minimerer risikoen for datalækager

 VectorN Detection™ giver avanceret afsløring af sofistikerede trusler i  
trafiklaget for at forebygge og afbøde angreb

 En jævn policy implementering via X-Ploit Resilience eliminerer automatisk  
sikkerhedshuller i tredjeparters software

 Traditionel lokal scanning og scanning i skyen, sandboxing og bearbejdning af 
adfærdsændringer for en fuldt udbygget detektionsløsning

 Anvender signaturbaseret og generisk detektion, samt heuristikanalyse
 Bekæmper avancerede vedvarende trusler og ransomware angreb gennem  

anvendelse af kunstig intelligens til at forbedre klassiske signaturer,  
adfærdsanalyse og avancerede heuristikker 

THOR FORESIGHT BEKÆMPER TRUSLER OG TILFØJER EDR TIL DIN EKSISTERENDE ANTIVIRUS

THOR VIGILANCE ER DET IDEELLE ENDPOINT DETECTION - OG RESPONSE -REDSKAB

»

»
RANSOMWARE

KONTAKT OS. Vi er Heimdal Security Platinum Partner. Det betyder at du som Heimdal kunde hos Comit kan få 
hurtig og direkte adgang til alle ressourcer, der er udslagsgivende for succes i både implementering og daglig drift  
af din Heimdal løsning. Kontakte os for en gratis test af Heimdal Security.

ØKONOMISK MALWAREUDNYTTELSESKIT

LØSNING: Bloker cybertrusler, inden 
de bringer dit system i fare
Via sin evne til at filtrere trafik stopper 
Heimdal ransomwareangreb på alle 
trin: før, under og efter angrebet.

LØSNING: Luk sikkerhedshuller, der 
misbruges i cyberangreb
Heimdal kombinerer automatiske 
softwareopdateringer med kraftfuld 
trafikscanning for at give en effektiv 
sikkerhed imod udnyttelseskit.

LØSNING: Beskyt dine ressourcer 
imod cyberkriminel indtrængen
Ved at bruge sin unikke viden blokerer 
Heimdal skadelige forbindelser, der 
prøver at få fat på og stjæle dine  
fortrolige økonomiske oplysninger.

AF PHISHING-
E-MAILS  LEVERER  
RANSOMWARE

AF ERHVERVS- 
LIVET HAR BETALT 
LØSEPENGE

AF OFRENE  
GENDANNER 
DERES DATA


