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Cortex XDR
Skydda hela organisationen med 
branschens första utökade plattform  
för identifiering och insatser
Säkerhetsteam behöver hantera för många varningar, 
verktyg och missade angrepp. Moderna, separata 
säkerhetslösningar håller inte jämna steg med nya hot. 
Även om säkerhetsteamen tar dussintals verktyg i 
drift har de ändå inte den insyn i hela företaget och de 
djupanalyser de behöver för att stoppa angreppen. Team 
som har brist på duktig säkerhetspersonal behöver en 
radikalt annorlunda metod för att identifiera och hantera 
hot.

Affärsfördelar
•  Identifiera avancerade angrepp 

med analyser: Avslöja hot med AI, 
beteendeanalys och anpassade 
korrelationsregler. 

•  Minska antalet varningar med 
98 %: Slipp drunkna i varningar 
med en revolutionerande, enhetlig 
incidentmotor som grupperar 
relaterade varningar på ett smart 
sätt. 

•  Undersök åtta gånger snabbare: 
Verifiera hot snabbt genom att få 
en fullständig bild av angreppen 
med grundorsaksanalys. 

•  Förbättra slutpunkters prestanda: 
Blockera avancerade skadliga 
program, säkerhetshål och fillösa 
angrepp med samma resurssnåla 
agent. 

•  Maximera avkastningen: Slå 
samman verktyg och förenkla 
driften och sänk kostnaderna för 
säkerhetscentret med 44 %.
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Förebygga, identifiera och reagera på alla hot
Cortex® XDR™ är världens första utökade plattform för identifiering och insatser som samlar in och 
integrerar alla säkerhetsdata för att sätta stopp för raffinerade angrepp. Där samlas förebyggande, 
identifiering, undersökning och insatser i samma plattform – och det innebär enastående säkerhet 
och effektiv drift. Med den högsta kombinerade identifierings- och skyddspoängen i den tredje 
MITRE ATT&CK®-utvärderingsrundan kan du vara lugn för att Cortex XDR skyddar dina data.

Blockera angrepp mot slutpunkter med det bästa 
förebyggande skyddet i klassen
Cortex XDR-agenten skyddar slutpunkter mot skadliga program, exploateringsmöjligheter och 
angrepp utan filer med branschens bästa AI-drivna lokala analyser och beteendebaserat skydd. Det 
går att stoppa hot som aldrig har påträffats tidigare med bara en molnagent som hanterar skydd, 
identifiering och insatser åt slutpunkter.

Identifiera lömska hot med analyser
Cortex XDR identifierar undflyende hot med makalös noggrannhet genom att kontinuerligt göra 
profiler av användares och slutpunkters beteende genom analys. Maskininlärningsmodeller 
analyserar data från Palo Alto Networks och externa källor för att avslöja oförmärkta angrepp som 
inriktas på hanterade och ohanterade enheter. 

Undersöka och göra insatser blixtsnabbt 
Cortex XDR snabbar upp undersökningen genom att ha en komplett bild av varje hot och 
automatiskt avslöja grundorsaken. Intelligent gruppering och deduplicering av varningar förenklar 
prioriteringen och minskar den erfarenhet som krävs i varje steg av säkerhetsarbetet. Den nära 
integrationen med försvarspunkterna gör att analytikerna kan regera fort på hot.

Huvudfunktioner
Skydda resurserna med det bästa slutpunktsskyddet i branschen
Sätt stopp för hot och samla in data för identifiering och insatser med en enda molnagent. 
Cortex XDR-agenten består av en komplett förebyggande stack med toppmodernt skydd mot 
exploateringar, skadliga program, utpressningsprogram och angrepp utan filer. Den innehåller 
skyddsmoduler med bredast möjliga omfattning för att sätta stopp för exploateringar som leder 
till infektion av skadliga program. Varje fil granskas av en adaptiv, AI-driven lokal analysmotor 
som alltid lär sig motverka nya angreppsmetoder. En motor som skyddar mot hotfulla beteenden 
granskar beteendet för flera, relaterade processer för att avslöja angrepp medan de pågår. 
Integrationen med Palo Alto Networks WildFire®, en tjänst för att hindra skadliga program, gör 
säkerheten mer noga och omfattande.

Hantera USB-enheter säkert 
Skydda slutpunkterna från skadlig programvara och dataförluster med enhetskontroll. Med 
Cortex XDR-agenten kan du övervaka och säkra USB-åtkomsten utan att behöva installera ännu en 
agent på värdarna. Du kan begränsa användningen efter leverantör, typ, slutpunkt och grupp eller 
användare i Active Directory. Med de detaljerade policyerna kan du tilldela skrivbehörighet eller 
skrivskyddad behörighet efter USB-enhet.

Skydda slutpunkterna med en värdbrandvägg och diskkryptering 
Krymp slutpunkternas angreppsyta. Med en värdbrandvägg och diskkryptering kan du minska 
säkerhetsriskerna och uppfylla alla lagkrav. Med värdbrandväggen i Cortex XDR kan du styra 
inkommande och utgående kommunikation på Windows®- och macOS®-slutpunkter. Dessutom 
kan du använda BitLocker®- eller FileVault®-kryptering på slutpunkterna genom att skapa regler 
och policyer för diskkryptering. Cortex XDR ger full insyn i slutpunkter som har krypterats och listar 
alla krypterade enheter. Med värdbrandväggen och diskkryptering kan du ange slutpunkternas 
säkerhetspolicyer centralt från Cortex XDR-administrationskonsolen.
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Få full insyn med omfattande data 
Riv säkerhetsbarriärerna genom att integrera alla data. Cortex XDR samlar in data från valfria 
källor så att du kan vidga omfattningen av jakten på hot i hela er miljö. Det syr automatiskt ihop alla 
slutpunkts-, nätverks-, moln- och identitetsdata så att det går att identifiera angrepp noga och 
förenkla undersökningarna. Externa varningar integreras dynamiskt med data om slutpunkter för 
att avslöja grundorsaken och spara många timmars arbete åt analytikerna. Cortex XDR granskar 
loggar med beteendeanalys. Det gör att du hittar allvarliga hot och synliggör eventuella blinda 
fläckar. 

Upptäck hot med analyser och maskininlärning 
Hitta lömska hot med analyser och färdiga regler som ger makalös MITRE ATT&CK-täckning. 
Cortex XDR identifierar automatiskt aktiva angrepp så att teamet kan prioritera och innesluta hot 
innan någon skada är skedd. Genom maskininlärning profilerar Cortex XDR ständigt användarnas 
och slutpunkternas beteende för att upptäcka avvikande aktiviteter som kan vara tecken på angrepp. 
Identitetsanalysfunktionen ger total inblick i användarna och omfattar även riskbedömningar 
av användarna. Genom att analysera en integrerad uppsättning data når Cortex XDR upp till och 
överträffar identifieringskapaciteten hos separata verktyg för nätverksidentifiering och insatser, 
identifiering av och insatser på slutpunkter samt analys av användarbeteende. 

Undersök åtta gånger snabbare 
Avslöja grundorsaken till varje varning automatiskt. Med Cortex XDR kan analytikerna granska 
varningar från alla källor – även externa verktyg – med bara ett klick, vilket gör undersökningarna 
smidiga. Cortex XDR avslöjar automatiskt grundorsaken, ryktet och följder för händelser som 
förknippas med en varning och minskar den erfarenhet som krävs för att verifiera ett angrepp. 
Genom att samla varningar till incidenter kapar Cortex XDR det överväldigande antalet enskilda 
varningar som man behöver granska. Varje incident ger en komplett bild av angreppet med 
nyckelartefakter och integrerade hotunderrättelsedetaljer. De påskyndar undersökningarna.

Bild 1: Prioriterings- och undersökningsvyn i Cortex XDR
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Sök efter hot manuellt med kraftfulla sökverktyg 
Avslöja dolda skadliga program, riktade angrepp och insiderhot. Säkerhetsteamet kan söka efter, 
planera och spara sökfrågor för att identifiera svårfunna hot. Med de flexibla sökfunktionerna kan 
analytikerna upptäcka hot med intuitiva Query Builder samt konstruera avancerade frågor och 
visualisera resultat med XQL Search. Genom att integrera hotunderrättelser med en stor mängd 
säkerhetsdata kan ditt team fånga upp skadliga program, externa hot och insiders med onda syften. 
Funktionen Asset Management (tillgångshantering) förenklar nätverkshanteringen och avslöjar 
potentiella hot genom att visa alla enheterna i miljön, både hanterade och ohanterade. 

Samordna insatser för alla slutpunkts-, nätverks- och molnförsvarspunkter
Stoppa hot med snabba och välfunna lösningar. Med Cortex XDR kan säkerhetsteamet innesluta 
slutpunkts-, nätverks- och molnhot omedelbart från konsolen. Analytikerna kan snabbt stoppa 
spridningen av skadliga program, begränsa nätverksaktivitet till och från enheter, samt uppdatera 
listor för att förebygga saker som dåliga domäner genom god integrering med försvarspunkter. Med 
den kraftfulla funktionen Live Terminal kan analytikerna snabbt verifiera och innesluta angrepp 
utan att störa slutanvändarna genom att de ansluter direkt till slutpunkter och kör Python®-, 
PowerShell®- eller systemkommandon och skript. Analytiker med varierande erfarenhet kan 
hantera filer och processer från grafiska fil- och aktivitetshanterare. 

Få makalös insyn och gör snabba insatser med Host Insights
Förstå riskerna och inneslut hot snabbt innan de hinner sprida sig. Host Insights, en 
tilläggsmodul till Cortex XDR, omfattar sårbarhetsbedömning, insyn i appar och system samt 
den kraftfulla funktionen Search and Destroy som hjälper er att identifiera och innesluta hot. 
Sårbarhetsbedömningen ger insyn i realtid i sårbarhetsexponeringen och slutpunkternas 
aktuella korrigeringsnivå. Värdinventeringen visar detaljerad information om värdappar och 
värdinställningar, medan ni med Search and Destroy snabbt kan hitta och utradera hot på alla 
slutpunkter. Host Insights är ett holistiskt sätt att hantera insyn i slutpunkter och inneslutning av 
angrepp. Det minskar exponeringen för hot så att ni kan undvika framtida intrång. 

Bild 2: Anpassningsbar instrumentpanel
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Dra fördel av hanterad hotjakt dygnet runt
Stärk teamet med branschens första hotjakttjänst som fungerar med alla data. Funktionen 
Managed Threat Hunting i Cortex XDR erbjuder hotjägare i världsklass som dygnet runt identifierar 
angrepp överallt i miljön. Våra Unit 42™-experter hjälper er att upptäcka avancerade hot, t.ex. 
statligt uppbackade angripare, cyberbrottslingar, insiders med ont uppsåt och skadliga program. 
Detaljerade hotrapporter avslöjar verktygen, åtgärderna och omfattningen av angreppen så att ni 
kan haffa era motståndare snabbt, medan effektrapporter hjälper er att hålla koll på framväxande 
hotbilder. 

Snabbare incidentinsatser med forensisk kapacitet
Cortex XDR Forensics är en kraftfull prioriterings- och undersökningslösning som du kan 
använda för att granska bevis, söka efter hot och utföra intrångsbedömningar från en och samma 
konsol. Tilläggsmodulen Cortex XDR Forensics erbjuder med sin djupgående datainsamling 
omedelbar tillgång till en mängd forensiska data och gör att du kan avgöra varifrån ett 
angrepp kommer och vilka data (om några) som har råkat ut för intrång. Den har designats av 
incidenthanterare för incidenthanterare och förenklar undersökningarna så att du får koll på allt 
fienden har gjort och snabbt kan innesluta hot från Cortex XDR-konsolen.

Integrera med Cortex XSOAR för säkerhetsinstrumentering och 
automatisering
Automatisera insatsarbetet i alla era säkerhetsprodukter. Cortex XDR integreras med Cortex 
XSOAR, vår plattform för säkerhetsintrumentering, automatisering och insatser. Därmed kan 
teamen skicka incidentdata till Cortex XSOAR och erhålla automatiska, regeldrivna insatser som 
omfattar fler än 700 produktintegreringar och uppmuntrar till samarbete mellan team. Reglerna i 
Cortex XSOAR kan hämta in Cortex XDR-incidenter automatiskt, hämta relaterade varningar samt 
uppdatera incidentfält i Cortex XDR som regeluppgifter.

Samla hantering, rapportering, prioritering och insatser  
i en intuitiv konsol 
Maximera produktiviteten med en smidig plattform. 
Hanteringskonsolen har komplett stöd för alla funktioner i Cortex 
XDR, däribland policyhantering för slutpunkter, identifiering, 
undersökningar och insatser. Ni kan snabbt bedöma organisationens 
eller enskilda slutpunkters säkerhetsstatus med anpassningsbara 
instrumentpaneler och även sammanfatta incidenter och 
säkerhetstrender med grafiska rapporter som kan schemaläggas 
eller genereras när som helst. Offentliga API:er utökar hanteringen 
till externa verktyg, så att ni kan hämta och uppdatera incidenter, 
samla in agentinformation och innesluta hot på slutpunkter från den 
administrationsplattform ni vill använda.

Cortex XDR utsågs till 
ledare i Forrester Wave: 
Endpoint Security 
Software As A Service 
2021

Cortex XDR

Nätverk Slutpunkt Moln Extern part

VM-
Series

NGFW

Bild 3: Analys av data från valfri källa för identifiering och insatser 
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Fördelar
Blockera kända och okända angrepp med kraftfullt slutpunktsskydd: Utnyttja AI-baserad lokal analys och skydd mot 
beteendehot för att stoppa de flesta skadliga program, exploateringar och fillösa angrepp i branschen. 
Utöka identifieringen av hot, undersökningarna och hotjakten till alla data: Samla in data från alla källor, t.ex. andra 
företags brandväggar, identitetsleverantörer, molnleverantörer, bankomater, personalavdelningens program, DNS-
servrar och till och med passerkortsläsare för att få fullkomlig insyn.
Utöka identifieringen, övervakningen och undersökningarna till molnmiljöer: Integrera data från molnvärdar, 
trafikloggar, granskningsloggar, data från Palo Alto Networks branschledande produkt Prisma Cloud samt externa 
molnsäkerhetsdata med datakällor från slutpunkter och nätverket utanför molnet. Cortex XDR-agenten har inbyggt stöd 
på värdnivå för Linux Kubernetes-programbehållare i Google Kubernetes (GKE), Amazon Elastic Kubernetes Service 
(EKS) och Azure Kubernetes Service (AKS). 
Identifiera raffinerade angrepp automatiskt hela tiden: Använd AI-baserade analyser och särskilda korrelationsregler 
för att hitta avancerade beständiga hot och andra förtäckta angrepp. 
Undvik att bli överväldigad av information och personalomsättning: Förenkla undersökningarna med automatisk 
grundorsaksanalys och en enhetlig incidentmotor som leder till 98 % färre varningar och minskar kunskapskraven för att 
prioritera varningar. 
Öka säkerhetscentrets produktivitet: Samla övervakningen, undersökningarna och insatserna för alla era data i samma 
konsol och visa grundorsaken till alla varningar med ett klick så att säkerhetscentret blir mer produktivt. 
Utrota hot utan störningar på verksamheten: Sätt stopp för angrepp med kirurgisk precision och undvik avbrott för 
användare och system. 
Bli kvitt avancerade hot: Skydda nätverket från skadliga insiders, helt nya skadliga program, utpressningsprogram och 
angrepp som sker enbart i minnet. 
Dunderladda säkerhetsteamet: Var framme och stör under varje steg av ett angrepp genom att identifiera indikatorer på 
intrång och ovanligt beteende, samt genom att prioritera analyser med incidentbedömningar. 
Återställa värdar till ett rent tillstånd: Kom snabbt tillbaka efter ett angrepp genom att ta bort skadliga filer och 
registernycklar samt återställa skadade filer och registernycklar med åtgärdsförslag.

Enklare driftsättning med molnleverans 
Kom i gång på ett par minuter. Driftsättningen fungerar smidigt med molnplattformen Cortex XDR. 
Du slipper driftsätta nya, lokala logglagrings- eller nätverkssensorer. Du kan installera Cortex XDR-
agenten utan att starta om slutpunkterna. Vill du skydda molnbelastningar kan du installera 
Cortex XDR-agenten på molnplattformarna AWS, Google Cloud och Microsoft Azure. Kubernetes-
integration gör det enklare att driftsätta i programbehållare. 
Du behöver bara en datakälla för att identifiera och stoppa hot, men fler källor kan sätta 
ljuset på blinda fläckar. Det är lätt att lagra data i Cortex Data Lake, ett skalbart och effektivt 
molnbaserat datalager. Genom att sammanställa data från flera källor, automatisera uppgifter 
och förenkla administrationen sänker Cortex XDR kostnaderna med 44 % jämfört med separata 
säkerhetsverktyg.

Tabell 1: Cortex XDR:s funktioner och specifikationer

Kapacitet till slutpunktsskydd

Skydd mot beteendehot för att hindra skadliga åtgärder eller 
kombinationer av beteenden Enhetskontroll för hantering av USB-enheter 

AI-baserad lokal analysmotor Värdbrandvägg 

Motor för djup nätverksinspektion för att hindra intrång i nät-
verket Diskkryptering med BitLocker och FileVault

WildFire-integration för molnbaserad analys av skadliga pro-
gram Kernel-skydd

Modul för skydd mot utpressningsprogram Skydd mot stöld av inloggningsuppgifter

Förebygga exploateringar per exploateringsmetod Skydd av underprocesser
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Tabell 1: Funktion och specifikation för Cortex XDR (fortsättning)

Insatskapaciteter

Live Terminal för direkt åtkomst till slutpunkter Anpassningsbara förebyggande regler (ingår i Cortex XDR Pro)

Nätverksisolering Körning av skript på slutpunkter (ingår i Cortex XDR Pro)

Filkarantän och borttagning av filer Värdåterställning (ingår i Cortex XDR Pro)

Processavstängning Färdig integrering med Cortex XSOAR för instrumentering, 
automatisering och insatser 

Filblockeringslista Offentliga API:er för skydd, svar och datainsamling

Kapacitet till identifiering och undersökningar

Datainhämtning från alla källor för jakt på och identifiering av 
hot Beteendeanalys grundad på maskininlärning

Automatisk sammanställning av slutpunkts-, nätverks-, moln- 
och identitetsdata

Anpassade regler och korrelationsregler för att upptäcka 
angripares taktik och metoder

Identifiering och insatser på slutpunkter Grundorsaksanalys och tidslinjeanalys av varningar

Identifiering och insatser i nätverket Hantering och bedömning av incidenter 

Identitetsanalys för analys av användarbeteende MITRE ATT&CK-visualisering

Tilläggsmodulen Forensics för incidentinsatser Hotjakt med XQL Search 

Tilläggsmodulen Host Insights för sårbarhetsbedömning, 
inventering av värdar och Search and Destroy Integrering av hotunderrättelser

Tjänsten Cortex XDR Managed Threat Hunting Hantering av tillgångar och identifiering av infekterade enheter

Hanteringsfunktioner

Intuitivt webbanvändargränssnitt Roll- och omfångsbaserad åtkomstkontroll

Grafiska rapporter och anpassade instrumentpaneler Vidarebefordran och aviseringar om e-post-, Slack- och 
syslog-loggar

Autentisering med flera faktorer för administration Granskningsloggar av hanteringen

Valfria automatiska uppdateringar av agenter Planerade och tillfälliga sökningar efter skadliga program 

Partnerlevererade MDR-tjänstfördelar

Ständig övervakning och hantering av varningar Minskad medeltid till identifiering och reparation

Undersökning av varningar och incidenter som genereras av 
Cortex XDR

Fininställning av Cortex XDR för ännu bättre skydd, insyn och 
identifiering

Guidade eller kompletta hotlösningsåtgärder Direkt tillgång till partners analyser och forensiska experter

Tabell 2: Tekniska specifikationer för Cortex XDR 

Specifikation Cortex XDR

Leveransmodell • Molnlevererad app

Sparade data • 30 dagar till obegränsad datalagring 

Prenumeration på Cortex XDR Prevent • Skydd av slutpunkter med Cortex XDR-agenter

Cortex XDR Pro per slutpunktsprenumeration
• Skydd av slutpunkter med Cortex XDR-agenter

• Identifiering, undersökningar och insatser för alla 
slutpunktsdatakällor

Cortex XDR Pro per TB-prenumeration 
• Identifiering, undersökningar och insatser för alla nätverks-, 

moln- och externa datakällor

Prenumeration på Cortex XDR Managed Threat Hunting • Jakt på hot dygnet runt med Cortex XDR och Unit 42-experter
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Tabell 2: Tekniska specifikationer för Cortex XDR (fortsättning)

Specifikation Cortex XDR

Cortex XDR-agentoperativsystem och stöd för virtuella appar

• Windows

• macOS

• Linux

• Chrome® OS

• Android®

• Citrix Virtual Apps and Desktops

• Citrix App Layering

• VMware AppVolumes

• VMware Horizon View

• VMware ThinApp

• Windows Virtual PC

• Virtuella maskiner (VM) och programbehållare
 
En komplett lista med systemkrav och de operativsystem som 
stöds finns i Palo Alto Networks kompatibilitetstabell.

Tjänsten Cortex XDR Pathfinder för slutpunktsanalys 

• Samlar in processinformation från slutpunkter som 
saknar Cortex XDR-agenter; detta ingår i alla Cortex XDR-
prenumerationer

• Minimikrav för Cortex XDR Pathfinder: 2 processorkärnor, 
8 GB minne, 128 GB tunn lagring, VMware ESXi TM v5.1 
eller senare eller Microsoft Hyper-V® 6.3.96 eller en senare 
hypervisor
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