
SAMMEN ER VI STERKERE:

Cybersikkerhetsgigantene Proofpoint og Palo Alto Networks har et strategisk partnerskap for å beskytte kundene 
enda bedre. Partnerskapet gir informasjonsdeling via plattform-til-plattform, dobbel sandboxing, utvidet 
beskyttelse og full synlighet for angrepslivssyklus, noe som betyr bedre beskyttelse for dine ansatte som blir utsatt 
for nettkriminelle.

De integrerte sikkerhetsteknologiene gir den beste synligheten for avanserte trusler rettet mot organisasjonen din 
og skalerbarheten for å forsvare seg mot disse truslene på tvers av flere angrepsvektorer.

Uovertruffen synlighet
Koordinert analyse
Automatisk beskyttelse
Automatisk hendelsesrespons

Ved å distribuere ett eller flere av integrasjonsscenariene vil sikkerhetsteamene sette pris på det enkle API-nøkkeloppsettet som ikke 
koster noe ekstra for de som eier begge produktene.

Omfattende trusselintelligens
Integrerte analyser
Kompromissindikator (IOC)
Integrasjon fra plattform til plattform

Enkel implementering
Umiddelbar ROI
Best i bransjen
Ingen ekstra kostnader

Få kontekst fra omfattende trusselanalyser, samordnet rapportering 
og deling av plattforminformasjon

Øke beskyttelsen med doble sandbox-funksjoner og identifisere 
ansatte som er svært utsatt for angrep

Automatisere og arrangere responsen din på begge plattformene

Gi uovertruffen cybersikkerhetsbeskyttelse

Gjør mer med mindre
Plattformintegrasjonene for cybersikkerhet kan 
hjelpe organisasjonen din med å:

PROOFPOINT OG PALO 
ALTO NETWORKS

Hvordan kan det å være sterkere sammen gi 
merverdi for bedriften din?

Innen 30 dager,
ved å integrere begge
systemene, ble 99 % av
angrep med skadelig

programvare fanget opp.
CISO, Pinnacle Financial Services



Her er 2 av Proofpoints og Palo Alto Networks 
integrasjoner som er tilgjengelige i dag

INTEGRASJON 1: INTEGRASJON 2: Palo Alto Networks WildFire +
Proofpoint Targeted Attack Protection

Palo Alto Networks WildFire +
Proofpoint Digital Risk Protection

Palo Alto Networks WildFire Palo Alto Networks WildFire

Proofpoint Targeted Attack
Protection (TAP)

Proofpoint Digital Risk Protection

Kombinerte løsningsfordeler

+ +

=
=

Kombinerte løsningsfordeler

Tjeneste for analyse av skytrusler og beskyttelsesmotor for 
utnyttelser og skadelig programvare

• Oppretter og deler nye forebyggingskontroller automatisk 
Real-time

• En del av Palo Alto Networks Threat Intelligence Cloud

• Multiteknisk tilnærming: Dynamisk og statisk analyse, pluss 
maskinlæringsteknikker

Tjeneste for analyse av skytrusler og beskyttelsesmotor for 
utnyttelser og skadelig programvare

• Oppretter og deler nye forebyggingskontroller automatisk 
Real-time

• En del av Palo Alto Networks Threat Intelligence Cloud

• Multiteknisk tilnærming: Dynamisk og statisk analyse, pluss 
maskinlæringsteknikker

Skybasert avansert trusselanalyse og beskyttelse

• Skanner og blokkerer levering av kjent skadelig e-postvedlegg, 
nettadresser og phishing-forsøk

• Gir ende-til-ende, handlingsbar innsikt om hvem som er forsøkt 
angrepet og hvem som har «klikket»

• Beskytter personer på alle nettverk eller enheter

Beskytt firmaets brand på sosiale medier

• Modererer automatisk innholdet for sikkerhet/compliance

• NLP, DSLA-patenter

• Over 110 prediktive klassifikatorer

• Intelligent samsvarsarkivering

• Kontobeskyttelse i sanntid

• Varsler hvis kontoen tukles med

• Sletter skadelige innlegg

• Dobbel sandbox-analyse gir en «to øyne ser bedre enn ett»- 
tilnærming med rask automatisert beskyttelse takket være API 
integrasjonen

• API er inkludert uten ekstra kostnad for felles kunder

• API aktiveringen er så enkel at det tar mindre enn 5 minutter å 
fullføre

• TAP setter skadelige e-poster i karantene og forhindrer levering

• Omfattende analyser og samordnet rapportering av trusler i TAP

Bred synlighet og merkevarebeskyttelse i sosiale medier

• Innlegg på sosiale medier med nettadresser overvåkes og analyseres

• Nettadresser med ukjent rykte sendes til WildFire

• Skadelige innlegg slettes av Proofpoint Digital Risk 

Protectionretningslinjene

Drar du allerede nytte av en frittstående
løsning fra Proofpoint eller Palo Alto
Networks? IKKE NOE PROBLEM!
Bare fortell oss hva du allerede har, så matcher vi det til en «sterkere enn 
noensinne» integrert løsning for sikkerhet, overvåking og analyse!
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