
Chroń się przed groźnymi 
cyberatakami!

baramundi Security Suite



baramundi Vulnerability Scanner

Wdrażanie zasad bezpieczeństwa
Występowanie słabych punktów oraz niezabezpieczenie urządzeń końcowych przez 
zastosowanie odpowiednich ustawień stanowi zagrożenie dla całej sieci firmy, jak 
również poufności jej danych. Administratorzy IT nie są w stanie stale sprawdzać 
zgodności IT na wszystkich urządzeniach. W tym celu opracowany został program 
baramundi Vulnerability Scanner. Program automatycznie skanuje urządzenia 
końcowe IT i sprawdza je pod kątem słabych punktów oraz ustawień, które nie 
zapewniają właściwego zabezpieczenia. Wszelkie luki w zabezpieczeniach są w 
czytelny sposób wyszczególnione na pulpicie.

Brakujące aktualizacje i patch'e można następnie zainstalować za pośrednictwem 
baramundi Management Suite. Oprogramowanie baramundi Vulnerability Scanner 
gwarantuje większe bezpieczeństwo i umożliwia usunięcie ewentualnych podatności 
w zabezpieczeniach, które mogłyby prowadzić do cyberataków.

 Zautomatyzowane skanowanie wszystkich  
 komputerów i serwerów w poszukiwaniu  
 znanych i udokumentowanych podatności

 Możliwość tworzenia i regularnego sprawdzania  
 samodzielnie zdefiniowanych reguł opartych na  
 skryptach baramundi 

 Zwiększone bezpieczeństwo systemu 

 Automatyczne sprawdzanie konfiguracji   
 urządzenia 

 Czytelne wyświetlanie wyników na pulpicie   
 programu

 Szybkie usuwanie podatności za   
 pośrednictwem baramundi Management Suite 

KORZYŚCI



baramundi Patch Management

Uproszczenie Microsoft Patch Management

KORZYŚCI

Zapewnianie bezpieczeństwa IT oznacza również aktualizowanie aplikacji; w ramach 
aktualizacji instalowane są patch'e. Patch'e usuwają luki w zabezpieczeniach, korygują 
błędy i poprawiają funkcje aplikacji. Moduł baramundi Patch Management umożliwia 
automatyczną instalację patch'y Microsoft. Oprogramowanie sprawdza komputery 
w sieci pod kątem niezbędnych poprawek i przeprowadza wszelkie aktualizacje 
systemu operacyjnego oraz instaluje poprawki bezpieczeństwa w niezawodny i 
bezpieczny sposób w ramach procesu opartego na regułach. Moduł baramundi 
Patch Management wspiera również efektywne wdrażanie aktualizacji zbiorowych 
(zabezpieczeń) firmy Microsoft.

 Zapewnia widoczność na poziomie patch'y MS  
 w środowisku IT  

 Natychmiastowa produktywność dzięki  
 automatycznym aktualizacjom 

 Łatwa obsługa, krótki czas nauki 

 Wdrażanie typu push z informacją zwrotną w  
 czasie rzeczywistym

 Wypychanie patch´y dla użytkowników  
 mobilnych znajdujących się poza siecią

baramundi Managed Software

Aktualizacje aplikacji firm trzecich
Aby zagwarantować bezpieczeństwo IT, konieczne jest posiadanie aktualnego 
oprogramowania. Dotyczy to w szczególności aplikacji używanych w obrębie 
całej organizacji. Ze względu na bardzo krótkie cykle aktualizacji oprogramowania 
standardowego, administratorzy IT muszą poświęcać czas i zasoby na 
przeprowadzanie wielu rutynowych zadań, np. ocenę nowych wersji oprogramowania, 
pobieranie i pakowanie oraz wdrażanie aktualizacji oprogramowania. Moduł 
baramundi Managed Software stanowi wsparcie w utrzymaniu standardowych 
aplikacji używanych w firmie. Pozwala on oszczędzić cenny czas i zasoby oraz 
zwiększyć bezpieczeństwo systemu.

 Otrzymywanie pakietów oprogramowania dla  
 aktualizacji i gotowych do wdrożenia patch'y 

 Otrzymywanie w odpowiednim czasie  
 aktualizacji istotnych z punktu widzenia   
 bezpieczeństwa

 Prosty przegląd różnych statusów publikacji 

 Łatwe zarządzanie instalacją, deinstalacją i  
 poprawkami bezpieczeństwa 

 Wszystkie aktualizacje sprawdzone i  
 przygotowane przez specjalistów

 Więcej czasu i zasobów
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baramundi Defense Control

Przegląd i kontrola natywnych ustawień bezpieczeństwa
Administratorzy dokładają wszelkich starań, by utrudnić nieupoważnionym osobom 
dostęp do zarządzanych przez nich systemów i elementów infrastruktury IT. W tym  
celu wykorzystują odpowiednie narzędzia. W ostatnich latach Windows 
Defender został znacznie udoskonalony. Na początku był to rodzaj dodatku do 
oprogramowania, teraz jednak jest to profesjonalny pakiet chroniący komputery z 
systemem Windows 10. 

Mimo to, zarządzanie i monitorowanie wielu różnych funkcji tego narzędzia na 
komputerach w infrastrukturze IT wymaga dużego nakładu manualnej pracy i 
zagłębiania się w to zagadnienie. I tu właśnie z pomocą przychodzi baramundi  
Defense Control.

KORZYŚCI

 Zarządzanie ustawieniami bezpieczeństwa  
 Windows10 Defender za pomocą jednego  
 interfejsu

 Transparentne i niezawodne zarządzanie  
 szyfrowaniem BitLocker  

 Szybka konfiguracja dzięki osobnym profilom

 Automatyzacja oprogramowania w oparciu o  
 kreatory

 Automatyzacja niemal każdego procesu  
 przeprowadzanego ręcznie na komputerze

 Proste tworzenie skryptów metodą „przeciągnij  
 i upuść”

	Intuicyjne nagrywanie działań i etapów  
 instalacji

 Integracja wszelkich innych skryptów (Java  
 Script, PowerShell itp.)

 Informacje zwrotne na temat statusu w czasie  
 rzeczywistym

KORZYŚCI

Wdrażanie oprogramowania na wszystkich punktach końcowych w środowisku IT 
nie musi być wyzwaniem nie do pokonania: baramundi Deploy pozwala na szybkie 
i łatwe zautomatyzowanie dystrybucji dowolnego oprogramowania. Pozwala to na 
sterowanie aplikacjami i konfiguracjami, jeżeli istnieje taka konieczność. Dzięki funkcji 
„przeciągnij i upuść”, zintegrowany mechanizm skryptów „Automate” może bez trudu 
wykonać dowolne zadanie. 

Na przykład: Zmiana konfiguracji związanych z bezpieczeństwem, takich jak 
edycja „Ustawień Makro”, może być dokonywana za pomocą funkcji push lub z 
harmonogramem czasowym, nawet w urządzeniach końcowych poza siecią.

baramundi Deploy

Automatyzacja oprogramowania i konfiguracji



Nasze oprogramowanie otrzymało wiele nagród

Polecają nas wiodące organizacje i przedsiębiorstwa

Oto co mówią o nas klienci i fani

Skontaktuj się z liderem rynku – czekamy!

Zamów teraz bezpłatną  
wersję testową:

Dowiedz się więcej o  
naszym oprogramowaniu:

Umów się z  
doradcą:

+48 735 91 44 54request@baramundi.comwww.baramundi.com

30 
dni 

91% 

chwali wysoką  
jakość produktu

98% 

poleca nas  
innym

30% 

możliwa oszczędność 
kosztów

ceni sobie kompeten-
cje techniczne

95% 

przedłuża umowy 
serwisowe

98% 



Co mówią nasi klienci
"Dzięki modułowi baramundi Inventory możemy teraz za pomocą jednego kliknięcia przeprowadzić 
inwentaryzację całego środowiska IT, a moduł baramundi Vulnerability Scanner, pozwala nam  
bardzo szybko przeskanować i monitorować pracujące na stacjach oprogramowanie pod kątem  
luk bezpieczeństwa i podatności."

Bartłomiej Stryczek, Dyrektor IT w SELGROS Cash & Carry, Transgourmet Polska Sp. z o.o.

Pełnia potencjału baramundi Management Suite

baramundi Connect
Udostępnianie różnorodnych interfejsów dla innych 
aplikacji, takich jak np. przeznaczonych do pomocy 
technicznej czy zarządzania licencjami i zasobami  

baramundi Inventory
Przegląd sprzętu, oprogramowania  
i dowolnych danych przedsiębiorstwa

baramundi AUT
Wykrywanie nieużywanego oprogramowania  
i pomoc w optymalizacji kosztów licencji

baramundi Network Devices
Identyfikacja urządzeń SNMP, takich jak drukarki, 
routery, przełączniki i inne urządzenia sieciowe, 
a także wizualizacja topologii sieci 

baramundi OS-Install
Szybka i natywna instalacja systemów  
operacyjnych
baramundi OS-Cloning
Szybka instalacja identycznych  
konfiguracji metodą klonowania

baramundi Deploy
Inteligentne instalowanie i dystrybuowanie 
oprogramowania dzięki elastycznym procedurom 
instalacyjnym
baramundi Automate
Szybka i bezpieczna automatyzacja  
dowolnych zadań administracyjnych

baramundi Mobile Devices
Rozszerzenie systemu baramundi Management 
Suite o funkcję zautomatyzowanego zarządzania 
urządzeniami mobilnymi
baramundi Mobile Devices Premium
Bezpieczne rozdzielenie danych prywatnych od 
firmowych na urządzeniach mobilnych oraz  
konfiguracja urządzeń dedykowanych

baramundi Energy Management
Określenie zużycia energii w sieci  
i pomoc w obniżeniu jej kosztów

baramundi Remote Control
Bezpośrednie połączenie z pulpitem komputerów  
w sieci umożliwiające szybkie, zdalne wsparcie

baramundi License Management
Tworzenie szybkiego przeglądu licencji 
przypisanych do konta i pomoc w utrzymaniu 
ich liczby na właściwym poziomie

baramundi Disaster Recovery
Tworzenie dokładnych kopii zapasowych  
dysków i ich odtwarzanie
baramundi Personal Backup
Skuteczne zabezpieczenie danych  
i ustawień użytkowników

baramundi Defense Control
Przegląd i kontrola natywnych ustawień 
bezpieczeństwa

baramundi Vulnerability Scanner
Automatyczne skanowanie komputerów i serwerów  
pod kątem podatności i przestrzegania wytycznych 
dotyczących bezpieczeństwa i zgodności

baramundi Managed Software
Udostępnianie aktualizacji i patch’y wielu  
aplikacji w postaci gotowych do dystrybucji,  
przetestowanych pakietów oprogramowania

baramundi Patch Management
Automatyczna i ręczna dystrybucja patch’y  
w sposób oparty na regułach 
z zapewnieniem bezpieczeństwa

Inwentaryzacja

Instalacja

Dystrybucja

Zarządzanie urządzeniami mobilnymi

Zarządzanie

Zwiększenie bezpieczeństwa 

Zabezpieczenie

Architektura sieciowa

baramundi Argus Cockpit
Kontrola stanu systemu dzięki technologii chmury 
obliczeniowej - w dowolnym miejscu i czasie


