
 ~ 300.. partnerů/resellerů  
~ 3.000.. spokojených klientů 

 ~ 300.000.…... zachráněných dat  

 
~ 300.. partnerů/resellerů  

~ 3.000.. spokojených klientů 
 ~ 300.000.…... zachráněných dat  

  

 
 
 
 
 
∞ Nevíte, jak čelit nejaktuálnějším bezpečnostním hrozbám? 
∞ Nalezení příčin a opatření trvá příliš dlouho a malware se šíří dál a způsobuje 

další škody? 
∞ Chybí vám dostupnost preventivních opatření na hrozby zaznamenané 

v ČR a SR? 
∞ Dokážete určit míru rizika jednotlivých hrozeb pro Vaši společnost? 
∞ Máte problém určit prioritu nápravným opatřením? 

 

Potřebné informace na jednom místě 
Služba ThreatGuard za vás sleduje aktuální vývoj IT hrozeb v prostředí CZ/SK – EU – 

svět, relevantní hrozby ohodnotí mírou rizikovosti a hlavně pro vás připraví nápravná 
opatření, které je vhodné aplikovat. Velkou výhodou služby ThreatGuard je, že na 
jednom místě máte přehled všech relevantních hrozeb rozdělených dle zařízení, na které 
cílí, dále dle rizikovosti a podrobného popisu, jakým způsobem se projevuje. Obsah 

portálu si můžete vyfiltrovat např. podle vámi využívaných zařízení a získáváte tak jen 

relevantní informace. Službu ThreatGuard PORTAL lze využívat i v anglickém jazyce. 

Unikátní přístup  
Obsah připravují vybraní specialisté dodavatele na základě vlastních zkušeností, veřejně dostupných informací a simulací. Obsah 
je uživatelům publikován ve formě ucelených reportů, které mohou být postupně upravovány a obměňovány. Obsah je 

připravován tak, aby byl srozumitelný bezpečnostním manažerům i správcům konkrétních aktiv a aby mohl sloužit jako 
podklad pro kvalifikované rozhodnutí, zda je nutné a vhodné hrozbu řešit. Pokud se manažer rozhodne hrozbu řešit, má v reportu 

rovnou k dispozici informace pro administrátory, kterým informace poskytne jako přímočarý návod pro mitigaci hrozby.  

Možnosti ThreatGuard 

TG Portal – tým expertů pro vás denně sumarizuje 

aktuální hrozby a zranitelnosti z více než 30 ověřených 

zdrojů a vyhodnotí jejich relevantnost pro prostředí 
organizací v ČR/SR. Vše je srozumitelně popsáno, opatřeno 

doporučeními na úrovni konfigurací nebo workaroundů. 
Pomůžeme vám jak s preventivními opatřeními, tak 

v případě napadení výrazně urychlíme vaši akceschopnost. 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 ∞ Pouze relevantní hrozby stručně a přehledně 

∞ Filtrování dle aktiv, která mě zajímají 

∞ Omezení šíření hrozby v síti díky okamžitému přístupu 

do portálu 

∞ Snadná akceschopná opatření 

∞ Možnost vložit požadavek na rozpracování konkrétní 

hrozby 

∞ Ideální nástroj pro Security Managera 

∞ Nutný nástroj pro Operation Managera (provozu) 

∞ Hrozby rozděleny na kategorie: zranitelnost, malware, 

phishing, ransomware 

 

ThreatGuard HelpDesk – nástavba nad TG Portal přináší 
navíc možnost zadat vlastní problém, tým expertů zanalyzuje 

prioritně příčinu a vyhodnotí návrhy opatření, které budou 
publikovány v rámci Portálu. V ceně TG HelpDesk získá 

zákazník navíc dostupnost individuálních konzultací 
a podpory, analýzy příčin a zdrojů prostřednictvím realtime 

supportu. A to vše i v rámci realizace opatření typických pro 
prostředí zákazníka. 

 

∞ Webová aplikace postavená přímo na míru 

požadavkům zákazníků 

∞ Jednoduchý a přehledný systém (USER friendly) 

∞ Realtime support expertního týmu 

∞  Live chat = okamžitá odezva  

∞ Individuální přístup k řešení vašich požadavků 

včetně doporučení 

∞ Emailová notifikace na aktuální hrozby  

∞ Službu dostupnou v ČJ a AJ 

 

 Hlavní přínosy ThreatGuard 
 

 

Co přináší ThreatGuard 2.0 
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Garant projektu:  

Technologický partner: 

Klientské zobrazení 

ThreatGuard 2.0 

Platforma ThreatGuard 2.0 nabízí 

uživatelům nejen detailní přehled 

o jednotlivých hrozbách, ale také 

možnost efektivně na tyto hrozby 

reagovat. Prostřednictvím 

odborných náprav a opatření 

vytvořených odborným týmem 

ThreatGuard. 


