
waarom Check Point SandBlast Agent 
hoog scoort in securitytesten

10 redenen

SandBlast Agent, Check Point’s oplossing voor endpointsecurity, komt 
steevast hoog uit de securitytesten van onafhankelijke onderzoeks
instituten. Waarom is dat zo? 10 logische verklaringen.

UITGEBREIDE 
BEHEERMOGELIJKHEDEN
Volgens de onderzoekers is het instellen  
en beheren van de oplossing eenvoudig en  
gebruiksvriendelijk. Securitypolicy’s zijn een
voudig toe te kennen aan groepen gebruikers.

WEINIG FALSE-POSITIVES
Het pakket geeft bij onschuldige bestanden 
vrijwel nooit een ‘vals alarm’ (false positives). 
Dat bespaart veel tijd en frustratie.

FLEXIBEL ALERTINGSYSTEEM
Het alertingsysteem dat de ITbeheerder waar
schuwt is zowel informatief als flexibel.

ROEPT SOCIAL ENGINEERING EEN HALT TOE
De oplossing blokkeert in een onderzoek van 
NSS Labs 92% van alle social engineering 
pogingen via email.

EEN HOGE DETECTIEGRAAD 
VAN MALWARE VIA E-MAIL
Volgens NSS Labs blokkeert de oplossing 95,5% 
van de geteste malware die via email verspreid 
wordt.
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BESTAND TEGEN 
ONTWIJKINGSTACTIEKEN
De oplossing herkent en blokkeert malware 
en exploits die via allerlei ontwijkingstactieken 
onder de radar proberen te blijven.

EFFECTIEVE BESCHERMING 
TEGEN DRIVE-BY-EXPLOITS
Bij een drivebyexploit wordt een gebruiker 
bij het bezoeken van een webpagina omgeleid 
naar een pagina met kwaadaardige inhoud. 
Het pakket onderschepte maar liefst 99,2% van 
dergelijke aanvallen.

FIJNMAZIG ROLLEN- EN RECHTENSYSTEEM
ITbeheerders kunnen gebruikers via een fijn
mazig rollen en rechtensysteem van precies de 
juiste (on)mogelijkheden voorzien.

BLOKKEERT VEEL 
HTTP-AANVALLEN
Aanvallers verleiden gebruikers 
tot het downloaden van kwaad
aardige software via webpagina’s 
vaak via het httpprotocol.  
SandBlast Agent onderschepte in 
de NSS Labstest 99,3% van deze 
aanvalspogingen.

UITGEBREIDE RAPPORTAGEMOGELIJKHEDEN
ITbeheerders kunnen via de beheerconsole  
uitgebreide rapportages uitdraaien van aanval
len en andere events op het netwerk.
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MEER WETEN?
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van Check Point SandBlast Agent? Neem vrijblijvend contact met ons op voor
meer informatie via tdsecurity@techdata.nl of via 040  250 26 02.


