G DATA

Patch Management
Luki w zabezpieczeniach oprogramowania – niedoceniane ryzyko
Patch Management pomaga
administratorom sieci w wydajnym
zarządzaniu i dystrybucji poprawek
do oprogramowania. Podnieś zakres
funkcjonalności Twojego rozwiązania
G DATA.
Proste pobieranie i dystrybucja
poprawek
Słabe punkty systemów operacyjnych i oprogramowania to główny cel
cyberataków. Każdego roku producenci oprogramowania wykrywają
kilka tysięcy luk w zabezpieczeniach
swoich produktów i tworzą poprawki, aby owe luki załatać. Problem
podatności na ataki dotyczy zarówno

wewnętrznych składników systemów
operacyjnych jak i oprogramowania
firm trzecich. W wielu przypadkach
komputery w sieci używają różnych
wersji konkretnego oprogramowania.
Utrzymanie porządku w tej materii
nie należy do najprostszych zadań
działów IT. Centralne zarządzanie
w postaci G DATA Patch Management
umożliwia proste pobieranie i dystrybuowanie poprawek.

zaplanowania procesu zarządzania
poprawkami: Jakie wersje oprogramowania są w użyciu? Czy komputery
obsługują najnowsze poprawki?
Możesz grupować komputery i zbiorczo rozdzielać poprawki. Rozwiązanie
Patch Management można zaimplementować bez potrzeby reinstalacji
aplikacji G DATA Business. G DATA
Patch Management doskonale uzupełnia ochronę Twojej sieci firmowej.

Zawsze up-to-date dzięki G DATA
Patch Management
Proste zarządzanie pomoże Ci zawsze
być na bieżąco. Patch Management
dostarcza informacji niezbędnych do
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1. Dostępne nowe poprawki
Producenci oprogramowania regularnie
publikują poprawki do swoich produktów.

2. Pobieranie poprawek
G DATA Management Server automatycznie pobiera poprawki.

3. Dobór

5. Dystrybucja

Administrator decyduje
o rozdzielaniu poprawek
między komputery.

Jeśli test kompatybilności wyjdzie
pomyślnie, można rozdzielić
poprawki w środowisku
produkcyjnym.

4. Testowanie
Kompatybilność poprawek można zweryfikować
dystrybuując je w pierwszej kolejności na stanowiska testowe.

Luki w zabezpieczeniach oprogramowania – niedoceniane ryzyko
Lista zainstalowanego
oprogramowania

inwentaryzacja oprogramowania w rozwiązaniu G DATA Business pomoże Ci
w śledzeniu wersji systemów operacyjnych oraz programów zainstalowanych na
stacjach i serwerach.

Zestawienie dostępnych poprawek

G DATA Patch Management działa w oparciu o niezwykle rozbudowaną kolekcję
poprawek i łatek. Poprawki zawsze pochodzą bezpośrednio od producenta
oprogramowania (np. Microsoft, Adobe, Oracle) i są weryfikowane zanim trafią do
naszego repozytorium.

Stosowalność poprawek

przed zleceniem instalacji poprawek, aplikacja G DATA weryfikuje ich przydatność
dla konkretnych komputerów. Zlecenia można tworzyć ręcznie lub w pełni
zautomatyzować.

Instalacja poprawek

skonfiguruj zlecenia instalacji, aby rozdystrybuować poprawki na komputery lub
grupy komputerów. Przed zastosowaniem poprawek w środowiskach produkcyjnych
warto sprawdzić ich kompatybilność na stacjach testowych. Zaplanuj odpowiednio
dystrybucję, aby nie doprowadzić do przerw w pracy.

Zlecenia cofania poprawek

w przypadku problemów z kompatybilnością, masz do dyspozycji zlecenia wycofujące
zainstalowane poprawki z wybranych komputerów.

Raporty

moduł Report Manager dysponuje szablonami raportów cyklicznych informujących
o skuteczności zleceń dystrybucji poprawek. Dzięki raportom administrator ma szybki
wgląd w informacje na temat przebiegu procesu aktualizacji.

Więcej informacji: www.gdata.pl/go/business
Wymagania systemowe: www.gdata.pl/go/wymagania
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