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Check Point oznámil akvizici Hyperwise a nabídne první prevenci
proti hrozbám na úrovni CPU
Akvizice startupu v stealth módu vylepší portfolio technologií Check Point pro prevenci
proti hrozbám a umožní zastavit útoky ještě před tím, než k nim vůbec dojde
PRAHA, 20. února 2015 – Check Point® Software Technologies Ltd. (NASDAQ:
CHKP), největší celosvětový dodavatel čistě bezpečnostních řešení, oznámil akvizici
společnosti Hyperwise. Hyperwise je soukromá společnost, která vyvinula unikátní
technologii pro prevenci hrozeb na úrovni procesorů, což umožňuje eliminovat hrozby
ještě v před-infekční fázi. Špičkové technologie prevence před možným zneužitím
zranitelností poskytují vyšší úspěšnost zachycení hrozeb a poskytují organizacím
nejvyšší úroveň ochrany proti útočníkům.
V současnosti se prevence proti hrozbám tradičně zaměřuje především na detekci a
blokování malwaru, ale až poté, co je malware již aktivní, takže nejsou pokryty rané
fáze útoku. Check Point akvizicí pokročilých technologií Hyperwise získává další
nástroje pro vyplnění této mezery a vylepšuje možnosti detekce hrozeb ještě v předinfekční fázi. Integrace prevence hrozeb na úrovni procesorů pomůže blokovat i dříve
nezjištěné útoky, takže Check Point ještě více upevní přední postavení své
technologie Threat Emulation v úspěšnosti zachytávání škodlivých kódů.
Hyperwise je soukromá společnost ve stealth módu založená v roce 2013 se sídlem v
Tel Avivu v Izraeli. Akvizicí Hyperwise získává Check Point moderní technologie a
vysoce kvalifikovaný tým špičkových inženýrů. Zakladatelé Hyperwise a celý tým

budou okamžitě začleněny do provozu společnosti Check Point a technologie budou
integrovány do stávajícího portfolia Check Point Threat Emulation. Neočekává se, že
by transakce měla významný vliv na finanční výsledky. Podmínky transakce nebyly
zveřejněny.
„Inovace v oblasti bezpečnostních technologií musí být o krok před inovacemi v oblasti
hrozeb,“ říká Gil Shwed, CEO a předseda představenstva společnosti Check Point
Software Technologies. „Akvizice společnosti Hyperwise nám umožní využít pokročilé
technologie a odborné znalosti a posílit naše přední postavení na poli prevence proti
hrozbám. Check Point integruje do svých řešení s technologií Threat Emulation další
generaci ochrany proti hrozbám na úrovni operačních systémů a procesorů. Zákazníci
tak získají ještě lepší kybernetickou ochranu, která identifikuje a zastaví nejširší škálu
útoků hned při prvním kontaktu.“
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Twitter: www.twitter.com/checkpointsw
Facebook: https://www.facebook.com/checkpointsoftware
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O společnosti Check Point Software Technologies
Check Point Software Technologies Ltd. (www.checkpoint.com), celosvětový lídr v oblasti zabezpečení internetu, je jediný
dodavatel, který nabízí jednotný rámec pro správu komplexního zabezpečení sítí, dat a koncových bodů. Check Point svým
zákazníkům přináší bezkonkureční zabezpečení proti všem typům hrozeb, klade důraz na jednoduchost nastavení a ovládání a
snižuje náklady na vlastnictví. Check Point jako první uvedl na trh firewall (označený FireWall-1) s patentovanou technologií
„stateful inspection“. Nejnovější inovací Check Pointu je architektura softwarových bladů. Dynamická architektura softwarových
bladů nabízí bezpečná, flexibilní a jednoduchá řešení, která je možné libovolně přizpůsobit potřebám jakékoliv organizace či
prostředí. Mezi zákazníky Check Pointu patří desítky tisíc společností a organizací všech velikostí, včetně všech firem uváděných
v žebříčku Fortune 100. Řešení ZoneAlarm, které získalo řadu ocenění, chrání milióny počítačů proti útokům hackerů, spyware a
krádeží identity.
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