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Check Point oznámil akvizici společnosti Dome9 a posiluje svou pozici v cloudovém
zabezpečení
Akvizice posílí pozici společnosti Check Point jako globálního lídra v oblasti cloudového zabezpečení
Praha, 7. prosince 2018 – Check Point Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP), přední světový poskytovatel
kyberbezpečnostních řešení, oznámil akvizici izraelské společnosti Dome9. Akvizice rozšiřuje plně
konsolidovanou architekturu Check Point Infinity a nabídku cloudového zabezpečení o pokročilé možnosti
aktivního vynucení bezpečnostních politik a ochranu multicloudových prostředí.
Společnost Dome9 byla založena v roce 2011 a vybudovala si renomé cloudovou ochranou a možnostmi
dodržování shody s předpisy, což zákazníkům usnadňovalo rychlé přijetí veřejného cloudu. Zákazníci společnosti
Dome9 používají platformu pro ochranu napříč různými cloudovými prostředími Amazon AWS, Microsoft Azure a
Google Cloud. Společnost poskytuje unikátní cloudové zabezpečení, včetně intuitivní vizualizace stavu
zabezpečení, automatizace řízení a dodržování předpisů, ochrany identity a analýzy cloudového provozu a
incidentů, což umožňuje bezpečnější nasazení cloudu a jeho snadnější správu.
Využití cloudových služeb výrazně roste a s tím souvisí i vzrůstající počet stále sofistikovanějších kyberútoků na
cloudová data a zdroje. Akvizice proto posiluje pozici společnosti Check Point jako globálního lídra v oblasti
cloudového zabezpečení. Zákazníkům společnosti Check Point to otevře možnost pro ještě lepší přehled o
bezpečnosti a kontrolu napříč různými cloudovými prostředími díky komplexní bezpečnostní architektuře
Infinity.
„Dome9 a Check Point CloudGuard dohromady poskytují nejlepší cloudové bezpečnostní řešení na trhu.
Platforma společnosti Dome9 doplní bohatou cloudovou správu a možnosti aktivního vynucení politik
architektury Check Point Infinity, zejména doplní rodinu bezpečnostních produktů CloudGuard, navíc rozšíří naše
už tak široké zabezpečení v rychle se měnícím prostředí kyberbezpečnosti,“ říká Gil Shwed, CEO společnosti
Check Point. „Kyberútoky 5. generace stále častěji cílí na podniková cloudová prostředí, která je proto nutné
efektivně zabezpečit odpovídající ochranou. Kritické zabezpečení se musí rozšířit ze sítí, koncových bodů a
datových center na cloud a mobilní prostředí a tato akvizice umožní uživatelům ještě bezpečněji využívat výhod
cloudu.“
Mezi zákazníky společnosti Dome9 patří řada organizací z žebříčku Fortune 1000, globální systémoví integrátoři a
poskytovatelé řízených služeb.
„Spojením s rodinou Check Point budou jedinečné technologie společnosti Dome9 neodmyslitelnou součástí
nejkomplexnějšího bezpečnostního řešení 5. generace, Check Point Infinity,“ říká Zohar Alon, spoluzakladatel a
CEO Dome9. „Propojení našich technologií nám umožňuje nabídnout nejkomplexnější platformu pro ochranu
cloudových prostředí a reagovat na růst a vývoj podle potřeb zákazníků.“
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O společnosti Check Point Software Technologies
Check Point Software Technologies Ltd. (www.checkpoint.com) je přední poskytovatel kyberbezpečnostních
řešení pro vlády a organizace po celém světě. Chrání zákazníky před kyberútoky 5. generace prostřednictvím
unikátních řešení, která nabízí bezkonkurenční úspěšnost zachycení malwaru, ransomwaru a jiných cílených
útoků. Check Point nabízí víceúrovňovou bezpečnostní architekturu s pokročilou prevencí hrozeb 5. generace
pro podnikové sítě, cloud a mobilní prostředí, Check Point navíc poskytuje nejkomplexnější a nejintuitivnější
nástroje pro správu zabezpečení. Check Point chrání více než 100 000 organizací všech velikostí.

©2015 Check Point Software Technologies Ltd. Všechna práva vyhrazena

