Usługa ochrony aplikacji internetowych i
interfejsów API firmy Citrix
Oparta na chmurze zapora aplikacyjna, zarządzanie
botami i ochrona Twoich aplikacji i interfejsów API
przed atakami DDoS

62

%

firm nie ma pewności,
czy zabezpieczenia ich
aplikacji są wystarczające*

Zapewnij sobie spokój ducha
dzięki usłudze Citrix Web App i API
Protection - jest kompleksowa,
prosta i elastyczna.

Całościowa i pewna ochrona wielowarstwowa
Zapora aplikacji internetowych zapewnia ochronę zarówno przed znanymi, jak i nieznanymi
atakami. Możliwość zarządzania botami zabezpiecza Twoją firmę przed szkodliwymi botami.**
Osłabienie siły ataków typu DDoS chroni przed atakami wolumetrycznymi.

* Cybersecurity Insiders 2018 Application Security Report
**Usługa dostępna w niedalekiejprzyszłości

Chroń dowolną aplikację, w dowolnym miejscu
Usługa Citrix Web App i API Protection zapewnia:
• ochronę aplikacji o dowolnej architekturze, zarówno monolitycznych, jak i opartych na
mikroserwisach
• bezpieczeństwo Twoich aplikacji bez względu na to, czy znajdują się na serwerach lokalnych
czy w środowisku wielochmurowym
Oparte na chmurze rozwiązanie o przepustowości 14 PoPs/12 Tbps i rosnącym zasięgu globalnym
zapewnia bezpieczeństwo aplikacji podczas migracji obciążeń z serwerów lokalnych do chmury
lub między chmurami publicznymi.

Szybko i łatwo uruchamiaj oraz skaluj ochronę
Przyspiesz wdrażanie ochrony w modelu SecOps w środowisku wielochmurowym:
• Brak kosztów pośrednich
• Proste pulpity administracyjne typu "wskaż i kliknij"
• Łatwa aktualizacja licencji
• Zawsze najnowsze narzędzia ochrony

Korzystne warunki finansowania i przewidywalne koszty
Dzięki naszej usłudze opartej na subskrypcji, płacisz tylko za ochronę, której potrzebujesz.
Otrzymasz prosty i przewidywalny rachunek skalkulowany w oparciu o jasne wskaźniki
rozliczeniowe. W przypadku rocznych umów masz możliwość przejścia z finansowania typu
CapEx na OpEx.

Zarządzanie i zgodność w środowisku wielu chmur
Przestrzegaj przepisów i egzekwuj nadzór dzięki:
• konsekwencji w dbałości o bezpieczeństwo w środowisku wielu chmur i aplikacji
• intuicyjnym pulpitom pozwalającym ograniczyć błędy w konfiguracji zabezpieczeń
• zapewnieniu widoczności i zarządzania z poziomu jednej konsoli
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Chroń dowolne aplikacje w dowolnej chmurze dzięki
Citrix Web App and API Protection
Więcej informacji na stronie citrix.com/waap
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