
Hvorfor er Application Control interessant? 
De mange forskelligartede sikkerhedstrusler stiller hele tiden højere 
og højere krav til sikkerhedsniveauet i virksomhedens IT-miljø.  
 
Traditionelle antivirus løsninger kan ikke længere stå alene om at 
beskytte servermiljøet, fordi nye trusler ofte er målrettede og 
designet til netop at undgå de traditionelle sikkerhedsprodukter.

Ved at kontrollere hvilke processer, der tillades på serverne, kan der 
skabes et effektivt værn mod malware, ransomware og zero-day 
angreb.
 
Proaktiv beskyttelse mod avancerede trusler
Elementerne i Applikation Control er proces- og adfærds- 
monitorering samt whitelisting. 
 
Application Control sætter en stopper for uautoriserede  
processer og minimerer faren for sikkerhedsbrud. Det indbyggede 
whitelist-modul monitorerer adfærdsmønstre på serveren og tilhø-
rende applikationer og kan på den baggrund opbygge en whitelist, 
der kun tillader virksomhedens forretningskritiske processer. 

We make it simple 

Har du spørgsmål, eller ønsker du at høre mere om Application 
Control, er du velkommen til at kontakte Itadel på 70 10 85 00.  

itadel.dk
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Sikkerhed

Ingen ubehagelige overraskelser
Application Control sørger for:
• Proaktiv blokering af ukendte og uønskede applikationer 

på servere uden at være afhængig af traditionelle  
antivirus signaturopdateringer.

• At standse ondsindet eller usund kode i at sprede sig til 
End-Of-Life applikationer (EOL).

• Lukke ned for avanceret memory injection malware.  
Det bidrager til beskyttelse mod zero-day sårbarheder i 
applikationer, der er blevet whitelistet.

Tag kontrollen over  

dine applikationer  

Minimer vedligehold af EOL applikationer
Med Application Control bliver jeres EOL applikationer effektivt 
beskyttet mod ondsindede angreb og kritiske systemfejl, der 
kan være forårsaget af inkompatible applikationer. Gevinsten 
er en markant reducering i Total Cost of Ownership, der er 
forbundet med nedetid og support af EOL systemer.   
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Sådan fungerer Application Control 

Blokerer alt 
skadeligt indhold

Sporer ulovlig 
adgang til jeres 

netværk

Nemt for jer at 
administrere

Enkelt at implementere – nul forstyrrelser
Application Control giver et overblik over, hvilke processer, der 
tillades på den enkelte server og som samtidig kan integreres med 
Itadels Patch Management service.  
 
På den måde kræves der ingen yderligere software eller hardware 
ved implementeringen af Application Control.

Identificer 
Ved at monitorere brugen af applikationer på serveren, kan Applica-
tion Control automatisk generere en whitelist, der tager udgangs-
punkt i en servers forretningskritiske eller tilladte applikationer. 

Definer
Application Control understøtter brugen af active directory. Det gør 
det enkelt at lave brugerpolitikker for anvendelsen af EOL applikati-
oner i servermiljøet.
 
Beskyt
Når både whitelist og brugerpolitikker er på plads, kan Application 
Control blokere for alle uønskede ændringer på serveren. Dermed 
er serveren inklusiv EOL applikationer beskyttet mod uautoriseret 
programkode, eksekverbare filer, malware og ransomware.


