
FUDO SECURITY: NOWE SPOJRZENIE NA 
ZARZĄDZANIE DOSTĘPEM UPRZYWILEJOWANYM 

Zarządzanie dostępem uprzywilejowanym to obszar cyberbezpieczeństwa, który skupia się na zasobach 
zastrzeżonych: użytkownikach, kontach, serwerach i usługach. 

Jego głównym celem jest ochrona firm przed zagrożeniami wynikającymi zarówno z nielegalnej 
działalności użytkowników posiadających szeroki dostęp do najważniejszych zasobów firmy, jak i 
nieumyślnych nadużyć wynikających z zaniedbań lub niewystarczającej wiedzy.  

PAM jest stosowany zarówno w lokalnych centrach danych jak i w infrastrukturze chmurowej oraz w 
usługach internetowych. Obecnie nawet konta administratorów mediów społecznościowych są 
traktowane jako uprzywilejowane. 

CZYM JEST PAM?

MANAGER HASEŁ TO NIE WSZYSTKO! 

Najszybciej rozwijający
się debiutant wśród 

dostawców PAM na rynku. 

Cieszący się zaufaniem 
setek klientów 

na całym świecie.  

Prawdziwie przełomowe 
rozwiązanie skoncentrowane 

na monitorowaniu aktywności 
użytkowników uprzywilejowanych 
– nie tylko na zarządzaniu hasłami 

Obecny w ponad 30 krajach, 
współpracujący z ponad 

100 partnerami technologicznymi 
i dystrybutorami 
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1 https://www.infosecurity-magazine.com/news/privileged-accounts-at-root-of/
2 https://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartner-top-10-security-projects-for-2018/
3 https://www.verizonenterprise.com/resources/reports/rp_DBIR_2018_Report_execsummary_en_xg.pdf

Jak podaje Info Security, praktycznie 100% ataków, niezależnie od ich przyczyny jest ukierunkowana na 
kradzież, a następnie eksploatację kont uprzywilejowanych.

Gartner identyfikuje zarządzanie dostępem uprzywilejowanym jako najwyższy priorytet dla projektów, 
które powinni realizować pracownicy zajmujący się cyberbezpieczeństwem. 

W 2018 Verizon na łamach Data Breach Investigation Report podkreśla, że nadużycia ze strony 
użytkowników uprzywilejowanych są drugą najczęstszą formą incydentów. 

Badania wskazują, że PAM jest traktowany, jako jeden z ważniejszych obszarów cyberbezpieczeństwa: 

Jeśli jesteś administratorem, masz pełną swobodę w działaniu wewnątrz sieci Twojej organizacji. Możesz 
zrobić dosłownie wszystko! Właśnie dlatego monitoring użytkowników uprzywilejowanych jest tak ważny. 

DLACZEGO TEN OBSZAR JEST TAK WAŻNY? 

CZY WIEDZIAŁEŚ, ŻE WŁAMANIA WYMIENIONE PONIŻEJ, BYŁY ZWIĄZANE 
Z NADUŻYCIAMI ZE STRONY PRACOWNIKÓW POSIADAJĄCYCH 
UPRZYWILEJOWANY DOSTĘP DO ZASOBÓW FIRMY? 

TESLA 2018
Twórca samochodów elektrycznych doświadczył sabotażu ze strony 
pracownika, który włamał się do systemu odpowiedzialnego za kontrolę 
procesu produkcji. Doszło do wycieku wysoce wrażliwych danych Tesli. 

PUNJAB NATIONAL BANK INDIA 2018
Pracownik wykorzystał nieautoryzowany dostęp do bankowego systemu 
SWIFT. Nielegalne transakcje spowodowały straty w wysokości 1.8 miliarda $

NUANCE COMMUNICATIONS 2018
Były pracownik włamał się do firmowej sieci. Wyciek objął dane 45,000 osób. 
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Zarządzanie dostępem uprzywilejowanym, od zawsze jest utożsamiane z rozwiązaniami, które dają 
możliwość zarządzania hasłami i to zaledwie w obrębie własnej organizacji. Jednak co jeśli pracownicy 
świadomie lub nieświadomie udostępnią swoje dane dostępowe? Co jeśli dopuszczą się czynów 
zagrażających Twojej firmie - celowo lub po prostu przez zaniedbanie? Być może już teraz domyślasz się, że 
nawet rozbudowana polityka zarządzania hasłami to bardzo często za mało. Przyszłość to proaktywna 
ochrona.
FUDO PAM to bezagentowe, wszechstronne rozwiązanie, które można wdrożyć w ciągu jednego dnia. 
Łączy w sobie najwyższej klasy managera haseł oraz rozwiązania do monitorowania sesji wspierane 
modułem sztucznej inteligencji. Dzięki temu FUDO PAM zapewnia organizacjom proaktywną i stabilną 
ochronę uprzywilejowanych zasobów.

Pomyśl o Fudo PAM jako o inteligentnym systemie kamer bezpieczeństwa (CCTV), który monitoruje 
wszystkie działania użytkowników uprzywilejowanych i jest gotowy do ostrzegania Cię, gdy zobaczy coś 
podejrzanego.

Jesteśmy najmłodszym i zarazem najszybciej rozwijającym się dostawcą PAM ujętym w raporcie Gartnera - 
Magic Quadrant. Dzięki naszemu innowacyjnemu podejściu, wyznaczamy standardy na rynku dostawców 
rozwiązań do zarządzania dostępem uprzywilejowanym. 

FUDO SECURITY – ZARZĄDZANIE DOSTĘPEM UPRZYWILEJOWANYM

DLACZEGO NASZE PODEJŚCIE JEST LEPSZE? 

NASZA MISJA: 
CHRONIĆ DUŻE I MAŁE FIRMY PRZEZ NADUŻYCIAMI 
ZE STRONY UŻYTKOWNIKÓW UPRZYWILEJOWANYCH 

MANAGER HASEŁ TO NIE WSZYSTKO. OTO CO MOŻESZ ZROBIĆ! 

NAGRYWANIE SESJI  
Podgląd sesji na żywo. 

Uczestniczenie w sesjach. 
Efektywna analiza nadużyć. 

PROAKTYWNY MONITORING
Elastyczne działanie, 

rozpoznawanie wzorców, 
zautomatyzowana prewencja 

ZAPOBIEGANIE NADUŻYCIOM 
PO PRZEJĘCIU KONT 

UPRZYWILEJOWANYCH 
Wspierane sztuczną inteligencją 

ocena poziomu ryzyka 
i wykrywanie anomalii. 
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ZDOBYLIŚMY ZAUFANIE NAJWIĘKSZYCH FIRM 

- Roman Brunka, IT Manager, Vivantes Hospital Group Niemcy

Fudo ułatwia rozpoczęcie pracy kolegom i współpracownikom. 
Zarządzanie i praca z zespołem jest po prostu lepsza“

“
RODZINA PRODUKTÓW FUDO 

Nasze flagowe rozwiązanie wykorzystywane w lokalnej sieci firmowej jest dostępne zarówno w formie 
urządzenia fizycznego jak i produktu wirtualnego. Nagrywanie sesji, proaktywne monitorowanie oparte na 
module AI, nowoczesny manager haseł oraz narzędzia pozwalające pogłębić wiedzę na temat działalności 
firmy przychodzą w formie pojedynczego urządzenia, które można zaimplementować w przeciągu kilku 
godzin. 

Fudo Cloud to PAM w postaci usługi chmurowej - 
gotowe do działania w przeciągu kilku sekund, 
zaprojektowane z myślą o małych i średnich 
fi r m a c h .  D z i ę k i  m oż l i wo ś c i  n a g r y wa n i a 
zdefiniowanych sesji sieciowych, jest to pierwsze 
rozwiązanie, które może nadzorować wszystkie 
aktywności  real izowane w ramach usług 
chmurowych (np. Salesforce, GoogleSuite, Intuit, 
ADP, itp.) 

Podstawowe, stosowane lokalnie rozwiązanie PAM 
pozwala na nagrywanie sesji na serwerze oraz 
monitorowanie niewielkich środowisk pracy. 

DOŁĄCZ DO GRONA SETEK GLOBALNYCH MAREK, 
KTÓRE ZAUFAŁY FUDO PAM. 

FUDO CLOUD NAGRYWARKA SESJI FUDO 
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