เป็ นแพลตฟอร์มที่ ป้ องกัน Ransomware
สามารถป้ องกันภัยได้ ที่เข้ารหัสข้อมูลได้
สมบูรณ์แบบที่สุด
แบบ Real-Time

•
•
•
•
•
•
•
•
•

สามารถอุดช่องโหว่
จากการโจมตีต่างๆ ที่
เข้ามาได้ทุกรู ปแบบ

ตรวจสอบสาเหตุ
ปัญหา รู ปแบบการ
โจมตี ตั้งแต่จุดเริ่ มต้น
จนถึงจุดที่ ENSILO ทา
การบล็อค

บันทึกข้อมูลที่เป็ นพฤติกรรมเสี่ ยงตั้งแต่เริ่ มต้นจนถึงปลายทางได้แบบ Real-Time
ไม่ใช้ Sand Box ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
สามารถตรวจสอบในเชิงลึก ที่แม้แต่ Anti-Virus ก็ไม่สามารถทาได้
ป้ องกัน Ransomware ได้ 100%
ไม่มี Signature จึงไม่เปลืองพื้นที่จดั เก็บ
ติดตั้งง่าย ไม่ตอ้ งการการอัพเดต
ป้ องกันแม้ระบบจะ Offline
รองรับ Windows / Linux / Unix / Mac
รองรับ Cloud / On-Premises

Tel : 02 542 4303 / 081 844 9880 / 085 706 0609 / 081 371 0620
Mail : info@infosec.co.th / Web : www.infosec.co.th / Fb : www.facebook.com/infosec2002/

ENSILO New Generation ของ Endpoint Security ทีไม่จําเป็นต้องใชฐ้ านข้อมูลในการตรวจจ ับ Malware
หรือ Ran somware อีกต่อไป ด้วยเทคโนโลยีทถู
ี กพ ัฒนาขึนจากทีมวิจ ัยชันนําของโลก Cyber

ENSILO สามารถป้ องกั น อั น ตรายจากการโจมตีในรู ป แบบต่า งๆ แบบทั น ที (Real-Time) ซึงจะทํ า ให ้ธุร กิจ ไม่ ส ะดุ ด ลง
เนืองจากปั ญหา Ran somware, APT, Data Tampering

คุณ สมบ ัติทโดดเด่
ี
น ของ ENSILO










ิ ทางปั ญญา ด ้วยการตรวจสอบทุกๆ การเชือมต่อ
ป้ องกันการขโมยทรัพย์สน
สามารถทํางานได ้โดยไม่มส
ี ะดุดแม ้ขณะถูกโจมตีจากภายในเครือข่าย
สามารถแจ ้งเตือนได ้ทันทีเมือพบเห็นความพยายามในการเข ้าควบคุมเครืองทีใช ้งาน
ป้ องกันการเข ้ารหัสข ้อมูลของ Ransomware รวมถึง CryptoWall และ CryptoLocker
มีการตรวจสอบ Application รวมถึง Protocol ชันสูง
มีการตรวจสอบการเข ้ารหัส และข ้อมูลต่างๆ ในระบบ
ใช ้ Resource ต่างๆ ในระบบน ้อยมากในการทํางาน
รองรับการใช ้งานได ้หลายรูปแบบ เช่น On-Premises, Cloud หรือ Hybrid
สามารถทํางานร่วมกับ SIEM Solution ได ้สมบูรณ์แบบ

จุ ด แข็ ง ของ ENSILO
้
เนืองด ้วย Software นีไม่ได ้ใชฐานข
้อมูล (Database) ในการตรวจสอบ จึงทําให ้ agent มีนําหนั กทีเบาและทํางานได ้อย่าง
รวดเร็ว รวมทังสามารถตรวจสอบในเชิงลึก ทีแม ้แต่ Anti-Virus ก็ไม่สามารถทําได ้ จึงทําให ้ ENSILO สามารถตรวจจับสิง
แปลกปลอมทีไม่มใี นฐานข ้อมูล และ มีเทคนิคใหม่ๆ ทีใช ้ตรวจจับการจูโ่ จมและทําลายข ้อมูลของเครืองเป้ าหมายได ้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด รวมทังจุดแข็งอีกหลายข ้อ เช่น
1.
2.
3.
4.

สามารถแสดงหลักฐานทีตรวจพบได ้ และ ทําลาย Threat รูปแบบใหม่ๆ ได ้ทันที
สามารถแสดงให ้เห็นถึงความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ได ้ละเอียด เพือประโยชน์ในการวิเคราะห์ปัญหา
สามารถควบคุมดูแลทุกๆ Process ทีกําหนดและเฝ้ าระวังพฤติกรรมทีผิดปกติได ้แบบ Real-Time
สามารถซ่องแซมส่วนทีเสียหายได ้ เช่น Memory Attack, Process Hidden, Modified Registry

จากข ้อมูลข ้างต ้น แสดงให ้เห็นถึงความสามารถต่างๆ ทีกล ้าประกาศว่ายังไม่มค
ี แ
ู่ ข่งรายใดสามารถทําได ้เหมือน

Info Security Consultant Co., Ltd.
6/40 Sukhonthasawat Road, Lat Phrao, Bangkok 10230 Thailand
Tel: 02-542-4303 e-mail to info@infosec.co.th, www.infosec.co.th

ENSILO

local distributor of IT security solutions

