
Fordele med Heimdal™ Threat Prevention Endpoint

Virksomheder har i dag brug for avancerede værktøjer til at sikre sig mod IT-kriminelle og kom- 
promittering. Antivirus programmer er ikke længere nok. Heimdal™ Threat Prevention Endpoint har 
indbygget Darklayer GUARD™, som er et malware-kommunikationsfilter, der forhindrer trusler udefra.
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DARKLAYER GUARD™ 
Du kan forhindre, opdage og blokere trusler og målrettet opspore DNS-
baserede trusler. Der bruges en unik trafikfiltrering og avanceret DNS sikkerhed 
til dine endpoints. Du blokerer således kriminel netværkskommunikation og 
undgår Zero Day Exploit*, ransomware, Next-Gen angreb og datalækage.

VECTORN DETECTION™
Det er ikke let at beskytte dine slutpunkter mod nutidens cybertrusler. Ofte er det 
en ny og ukendt  trussel. VectorN Detection™, sikrer beskyttelse imod malware 
uafhængigt af systemprocesser. Du vil få en effektiv trafikovervågning, som 
holder øje med kommunikationen mellem webbrowser/mailprogram og netvær-
ket. Der bruges Machine Learning for at stoppe angreb, som antivirus ikke finder.

»

»

Darklayer GUARD™ og VectorN Detection™ arbejder i synergi for at opdage og neutralisere trusler, der ellers ville omgå 
traditionelle firewall- eller antivirus løsninger.

ENDPOINT PROTECTION
Heimdal™ Threat Prevention -  
Endpoint-modulet er et filter på 
netværksadapteren, der scanner 
efter inficerede websteder og 
servere. Med Endpoint protection 
er det muligt at opspore, forhindre, 
opdage og blokere trusler på dine 
endpoints med det mest avancerede 
DNS-filtreringsværktøj. 
Derudover kan du begrænse adgang 
til bestemte webkategorier. Med 
denne teknologi, vil din virksomheds 
data blive beskyttet, når dine med- 
arbejdere forbinder deres virksom-
hedsejede enheder til åbne, usikrede 
Wi-Fi-systemer.

Proaktiv Next-Gen 
endpoint sikkerhed

Flere sikkerhedslag 
drevet af 

Machine Learning

Forudsig trusler med 
AI-drevet intelligens

Opdag trusler, der er 
målrettet mod processer, 

URL’er og brugere

*zero-day-exploit: Når en sårbarhed opdages for første gang i software, kaldes det en “zero-day”. Det er en fejl, verden ikke har set tidligere, og som man derfor ikke har et 
modsvar overfor lige med det samme. Bliver sådanne fejl udnyttet, kan man tale om en “zero-day-exploit” eller et “zero-day-attack”


