
ЗАХИСТ
ДОСТУПУ
ДО ДОДАТКІВ

Розширте нульову довіру до ваших 
додатків



Загрози надання зовнішнього доступу до 
додатків  
Оскільки організації продовжують «діджиталізацію» та стають більш  сполученими, вони 
відкривають свої мережі та внутрішні додатки для віддалених співробітників, клієнтів, ділових 
партнерів, сторонніх постачальників, мобільних пристроїв та IoT пристроїв.

Розширення підключень є необхідним , щоб залишатися актуальними для бізнесу, але за це 
приходиться платити; Дослідження показують, що шість із десяти організацій по всьому світу 
зазнали принаймні однієї кібератаки на їхні ентерпрайз сервіси.

Цього не повинно бути у нашому технологічному світі. Але це відбувається саме тому, що 
організації, як правило, виставляють свої сервіси в Інтернеті, щоб взаємодіяти зі своїми 
численними сторонніми постачальниками та зовнішніми партнерами. Справа в тому, що 
організації все ще використовують застарілі методи, такі як VPN та VDI рішення для проектування 
периметральних мереж, які не враховують сучасних проблем підключення та доступу до додатків.

Зрозуміло, що організаціям потрібна зміна парадигми для подолання проблем надання простого, 
економічно ефективного та прозорого доступу до інтернет-послуг, а також для ефективної 
боротьби з кібератаками та загрозами.

Представляємо Safe-T безпечний 
доступ до додатків (SDP)
Рішення Zero Trust Network Access (ZTNA) від Safe-T - Secure 
Application Access змінює спосіб, в який організації надають 
надійний зовнішній доступ до своїх послуг.

Secure Application Access Safe-T пропонує надійний та відкритий 
доступ для всіх типів об'єктів (людей, програм та підключених 
пристроїв) до будь-яких внутрішніх додатків, служб та даних, 
наприклад, HTTP / S, SMTP, SFTP, SSH, API, RDP, та WebDAV.

У нашому рішенні реалізована запатентована Safe-T технологія 
зворотного доступу (вихідна), яка виключає необхідність відкривати 
вхідні порти в брандмауері організації.
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Функціональні особливості

Safe-T Reverse Access 
Захист Inside-out 

Аналіз поведінки користувачів 
Динамічне виявлення аномалії поведінки на 

основі ШІ (штучного інтелекту)

SMB Proxy Access  
Інкапсульований, захищений від 

експлойтів SMB

Non web protocols ready  
RDP, SFTP, SSH

Дане рішення змушує користувачів спочатку аутентифікуватись на ресурсах, а потім їм надається доступ. 
Налаштована політика визначає організовані кроки аутентифікації, які повинен виконувати кожен 
користувач або член групи. Тепер backend сервіси, не видно неавторизованим користувачам і ймовірність 
стати жертвою успішної атаки зведена до мінімуму. Як ми завжди говоримо тут у Safe-T: Якщо вас не 
бачать, вас не можуть зламати®.

Щоб запобігти несанкціонованим операціям аутентифікованих користувачів, Safe-T Secure Application 
Access надає можливості аналізу поведінки користувачів (UBA), відстежуючи їх дії в захищених 
програмах. На інформаційна панелі відображаються події, пов’язані з безпекою, та сукупні статистичні 
дані. Адміністратори використовують інформаційну панель для перевірки деталей про аномальну 
поведінку, яка може викликати сповіщення та виявити підозрілі дії.
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Переваги Secure Application Access від Safe-T

За допомогою Safe-T Secure Application Access ви можете надати своїм 
користувачам доступ до потрібних додатків та ресурсів без шкоди для безпеки. 

Надає повну 
сегментацію мережі

З використанням запатентованої 
технології Reverse Access, ваша 

мережа залишається завжди 
прихованою ззовні. 

Запобігає кібератакам 
перш, ніж вони 

відбудуться
Унікальний інструмент Telepath 

Behavioral Analytics виявляє 
зловмисних інсайдерів та ботів, 

знаходячи їх, перш ніж вони 
можуть заподіяти шкоду.

Підтримує повну 
гнучкість

Безпечний доступ до додатків 
працює з вашим VPN, замість 

VPN або поруч із VPN.

Масштабування згідно 
з використанням

SDP підходить для будь-якого типу 
та кількості користувачів та зростає 

точно із збільшенням або 
зменшенням потреб користувачів. 

Дозволяє будь-які 
опції налаштування

Розгортайте в своїй 
інфрасруктурі, у хмарному чи 
гібридному середовищі, щоб 

найкраще відповідати потребам 
вашої організації.

https://iitd.com.ua/safe-t/



