
FUNKCJE TECHNICZNE

• Zaawansowane usuwanie skutków 
działania złośliwego oprogramowania 
i skanowanie w poszukiwaniu rootkitów

• Inteligentny mechanizm skanowania 
pracujący w oparciu o definicje i metody 
heurystyczne

• Zautomatyzowane, zdalne wykrywanie 
i usuwanie złośliwego oprogramowania

• Chronologiczny widok zdarzeń 
związanych z bezpieczeństwem

• Niestandardowe wskaźniki naruszeń 
OpenIOC (w formacie XML)

• Cztery typy zadań skanowania (pełne, 
zagrożenie, hiper oraz ścieżka)

• Optymalne tryby skanowania i usuwania 
oraz samego skanowania

• Zarządzanie kwarantanną wykrytych 
zagrożeń

• Rejestrowanie zdarzeń w centralnej 
lokalizacji (w formacie CEF)

• Usuwanie śladów z punktów końcowych
• Dedykowany mechanizm skanowania 

komputerów Mac pod kątem złośliwego 
oprogramowania i programów adware

• Rozszerzalna platforma wspierająca 
elastyczne opcje wdrażania

Praca specjalistów reagujących na zdarzenia jest dziś 

ograniczona przez tradycyjne systemy wykrywania naruszeń. 

Te bowiem generują tysiące powiadomień dziennie, 

a mimo to nie pozwalają na całkowite usuwanie złośliwego 

oprogramowania – tak aby zapobiec jego rozprzestrzenieniu 

lub ponownym atakom. Takie reaktywne podejście wymaga 

ręcznego badania zdarzeń, pozwalającego na wykrywanie 

tych najbardziej istotnych. W efekcie złośliwe oprogramowanie 

pozostaje niewykryte średnio przez od 205 do 229 dni*. Po wykryciu złośliwego 

oprogramowania na laptopie lub serwerze administrator ds. informatycznych 

może potrzebować nawet sześciu godzin na ponowne zainstalowanie 

i przygotowanie systemu na zaatakowanej maszynie.

Malwarebytes Breach Remediation to zaawansowana platforma do wykrywania 

i usuwania zagrożeń nowej generacji, przeznaczona dla firm o każdej wielkości. 

Dzięki Malwarebytes Breach Remediation organizacje mogą w aktywny sposób 

wyszukiwać złośliwe oprogramowanie i zdalnie rozwiązywać problemy – bez 

potrzeby fizycznego przebywania przy każdym zainfekowanym komputerze, aby 

ponownie zainstalować na nim system i przygotować go do pracy. Platforma 

ta jest samowystarczalna i z łatwością integruje się z istniejącymi narzędziami 

przeznaczonymi do ochrony i zarządzania. Malwarebytes Breach Remediation 

zapewnia unikalną możliwość jednoczesnego wykrywania i usuwania złośliwego 

oprogramowania, znacząco zmniejszając ryzyko występowania trwałych 

zagrożeń.

Najważniejsze korzyści  
Skrupulatne usuwanie złośliwego oprogramowania

Malwarebytes Breach Remediation usuwa wszystkie ślady infekcji i ich 

pozostałości — a nie tylko główną złośliwą zawartość lub infektor. Program 

eliminuje ryzyko nowych ataków oraz pobocznych działań wykorzystujących ślady 

pozostałe po złośliwym oprogramowaniu. Malwarebytes jest liderem w branży 

usuwania skutków złośliwego oprogramowania, o czym świadczą miliony naszych 

odbiorców oraz wyniki testów dostępne na stronie AV-Test.org.

Drastyczna redukcja czasu przestojów

Stosowanie produktu pozwala wykorzystać posiadane zasoby w dochodowych 

projektach — nie jest już konieczne spędzane niezliczonych godzin na usuwaniu 

skutków zdarzeń związanych z działaniem złośliwego oprogramowania ani na 

ponownym instalowaniu systemów i aplikacji na urządzeniach w całej firmie. 

Malwarebytes Breach Remediation
Zaawansowane usuwanie zagrożeń
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* Gartner Security & Risk Management Summit Presentation, Defending Endpoints From 
Persistent Attack, Peter Firstbrook, 8–11 czerwca 2015 r.  
 
Ponemon Institute, 2016 Cost of Data Breach Study, Czerwiec 2016.



WYMAGANIA SYSTEMOWE

Pełne specyfikacje techniczne i 

wymagania systemowe można 

znaleźć na stronie malwarebytes.

com/business/breachremediation.

Zawarte komponenty:
Program wykorzystujący interfejs 

wiersza poleceń systemu Windows

Program Forensic Timeliner dla 

systemu Windows

Program z interfejsem graficznym dla 

komputerów Mac

Program wykorzystujący interfejs 

wiersza poleceń komputerów Mac

Punkty końcowe
Obsługiwane systemy 
operacyjne:
Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP

Windows Server 2012, 2008, 2003

Mac OS X (10.8 i nowsze)

Aktywne, a nie reaktywne działanie

Program wdraża metody aktywnego przeciwdziałania skutkom zdarzeń, które 

jednocześnie wykrywają je i usuwają. Jego działanie przypomina pracę niewielkiego 

systemu zraszania, który gasi ogień, zanim ten zdąży się rozprzestrzenić i wymknąć 

spod kontroli. Dzięki takiemu rozwiązaniu firmy są w stanie w rzeczywisty sposób 

rozwiązywać problemy – zamiast reagować na tysiące powiadomień każdego dnia.

Wyszukiwanie złośliwego oprogramowania

Rozwiązanie wyszukuje nowe i niewykryte złośliwe oprogramowanie oraz działania, po 

czym natychmiast je usuwa. Poza wskaźnikami naruszeń (IOC), pobieranymi z narzędzi 

wykrywających innych firm oraz repozytoriów służących do wykrywania zagrożeń, 

rozwiązanie wykorzystuje zasady zachowań i metody heurystyczne dostarczane przez 

Malwarebytes.

Badanie zdarzeń związanych z bezpieczeństwem

Oprogramowanie śledzi zdarzenia związane z bezpieczeństwem za pomocą 

zastrzeżonej funkcji Forensic Timeliner, tak aby zespół odpowiedzialny za 

zabezpieczenia mógł likwidować luki i niebezpieczne zachowanie użytkowników. 

Rozwiązanie śledzi zdarzenia systemowe przed infekcją i w trakcie jej trwania oraz 

udostępnia wygodne w użyciu chronologiczne dane, pozwalające na kompleksową 

analizę wektora i łańcucha ataku. Rejestrowane zdarzenia obejmują modyfikowane 

pliki i rejestry, wykonywane pliki oraz odwiedzane strony internetowe.

Umacnianie uprzednio dokonanych inwestycji

Rozwiązanie w łatwy sposób integruje się z istniejącą infrastrukturą zabezpieczeń 

i narzędziami do zarządzania (np. Splunk, ArcSight i QRadar), systemami wykrywania 

naruszeń (m.in. Lastline, Mandiant i Fidelis) oraz platformami do zarządzania punktami 

końcowymi (np. Tanium, ForeScout i Microsoft SCCM). Konsola zarządzania pozwala 

na zdalne wdrażanie produktu i usuwanie zagrożeń z punktów końcowych w oparciu 

o alerty z platformy SIEM oraz automatycznie przekazuje do niej szczegółowe 

informacje na temat rozwiązania problemu.

Likwidacja luk w zabezpieczeniach urządzeń Apple

Program szybko usuwa złośliwe oprogramowanie i programy typu adware z punktów 

końcowych Mac oraz czyści systemy OS X w czasie krótszym niż jedna minuta. 

Odrębne programy oparte o graficzny interfejs użytkownika i interfejs wiersza poleceń 

pozwalają na elastyczne wdrażanie za pomocą popularnych rozwiązań do zarządzania 

komputerami Mac (np. Apple Remote Desktop, Casper Suite i Munki). Oprogramowanie 

może pracować w sposób zdalny i zautomatyzowany, a do jego obsługi może służyć 

powłoka systemu lub polecenia AppleScript. Administratorzy systemu i specjaliści 

reagujący na zdarzenia mogą gromadzić informacje systemowe za pomocą 

wygodnego polecenia Snapshot.

          

Malwarebytes chroni firmy i użytkowników indywidualnych przed zagrożeniami takimi jak złośliwe oprogramowanie, programy ransomware i programy 
wykorzystujące luki w zabezpieczeniach, których nie są w stanie wykryć tradycyjne rozwiązania antywirusowe. Malwarebytes Anti-Malware, flagowy 
produkt firmy, wykorzystuje wysoce zaawansowany mechanizm wykrywania heurystycznego, który pozwolił dotychczas na usunięcie ponad pięciu 
miliardów zagrożeń z komputerów zlokalizowanych na całym świecie. Ponad 10 tysięcy małych i średnich firm oraz przedsiębiorstw powierza firmie 
Malwarebytes ochronę swoich danych. Firma została założona w 2008 roku. Jej siedziba główna znajduje się w Kalifornii, a dodatkowe oddziały są 
rozmieszczone na terenie Europy. Firma dysponuje także globalnym zespołem badaczy i ekspertów.
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