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Cortex XDR
Beskyt hele virksomheden med 
branchens første platform til udvidet 
angrebsregistrering og -respons
Virksomheders it-afdelinger skal håndtere alt for 
mange advarsler, alt for mange værktøjer og alt for 
mange uopdagede angreb, og de individuelt isolerede 
sikkerhedsløsninger, der findes i dag, kan ikke holde 
trit med trusler, der er i konstant udvikling. Selv 
når it-afdelingen har udrullet utallige værktøjer, har 
man stadig ikke overblik over hele virksomheden og 
har ikke de nødvendige dybdeanalyser til at sætte 
en stopper for angreb. I mangel på de bedste it-
sikkerhedsmedarbejdere har it-afdelinger brug for en 
helt anden tilgang til lokalisering og respons.

Fordelene for 
virksomheden
•  Analysebaseret registrering af 

avancerede angreb: Registrering 
af trusler ved hjælp af kunstig 
intelligens, adfærdsanalyse 
og individuelt definerede 
korrelationsregler. 

•  Reducering af antal advarsler 
med 98%: Eliminering af 
konstante advarsler ved hjælp af 
en revolutionerende mekanisme 
til al hændelsesregistrering med 
intelligent gruppeinddeling af 
relaterede advarsler. 

•  8 gange hurtigere undersøgelse af 
angreb: Kerneårsagsanalyser, der 
giver et helhedsoverblik til hurtig 
verificering af trusler. 

•  Forbedret endpoint-
funktionalitet: Blokering af 
avanceret malware, udnyttelse af 
sårbarheder og filløse angreb ved 
hjælp af én light agent. 

•  Maksimalt afkast af investering: 
Konsolidering af værktøjer og 
forenkling af driften, der reducerer 
omkostningerne til SOC med 44%.
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Forebygger, registrerer og reagerer på alle trusler
Cortex® XDR™ er verdens første platform til udvidet angrebsregistrering og -respons, der indsamler 
og integrerer alle sikkerhedsdata for at stoppe avancerede angreb. Den forener forebyggelse, 
registrering, undersøgelse og respons på en og samme platform til netsikkerhed og driftseffektivitet 
på markedets højeste niveau. Cortex XDR opnår de højeste kombinerede point for registrering og 
beskyttelse i 3. vurderingsrunde i MITRE ATT&CK®, og derfor kan vores kunder trygt regne med, at 
deres data er effektivt beskyttet.

Blokerer endpoint-angreb ved hjælp af branchens 
bedste forebyggelse
Cortex XDR-agenten beskytter endpoints mod malware, udnyttelse af sårbarheder og filløse angreb 
ved hjælp af branchens bedste lokalanalyse og adfærdsbaserede beskyttelse ved hjælp af kunstig 
intelligens. Virksomheder kan stoppe hidtil ukendte trusler ved hjælp af én cloud-baseret agent, 
som beskytter endpoints, registrerer og reagerer mod trusler.

Registrerer skjulte trusler ved hjælp af analyser
Cortex XDR registrerer skjulte trusler med branchens største præcision ved kontinuerligt at 
profilere bruger- og endpoint-adfærd ved hjælp af analyser. Maskinlæringsmodeller analyserer 
data fra Palo Alto Networks og eksterne kilder for at registrere skjulte angreb rettet imod managed 
og ikke-managed enheder. 

Lynhurtig undersøgelse og respons 
Cortex XDR foretager undersøgelser lynhurtigt via fuldt overblik over alle trusler og ved automatisk 
at identificere kerneårsagen. Intelligent gruppering og deduplikering af advarsler gør det nemmere 
at prioritere og kræver mindre erfaring i alle faser af it-sikkerhedsdriften. Den tætte integrering 
med sikkerhedsmæssige håndhævelsespunkter betyder, at analytikere hurtigt kan reagere på 
trusler.

Primære løsningsfunktioner
Beskytter virksomhedens aktiver ved hjælp af branchens bedste endpoint-
beskyttelse
Forebygger trusler og indsamler data til registrering og respons på trusler ved hjælp af én cloud-
agent. Cortex XDR-agenten omfatter et komplet forebyggende arsenal med den mest avancerede 
beskyttelse mod udnyttelse af sårbarheder, malware, ransomware og filløse angreb. Den har den 
bredest dækkende række af moduler til beskyttelse mod udnyttelse af sårbarheder til at forhindre 
malware-infektioner. Alle filer kontrolleres af en adaptiv funktion til lokal analyse baseret på 
kunstig intelligens, der løbende selvlærer at bekæmpe nye angrebsmetoder. En funktion til 
adfærdsbaseret beskyttelse mod trusler kontrollerer mønstrene i rækker af relaterede processer 
for at registrere angreb, mens de sker. Integrering med Palo Alto Networks' WildFire® tjeneste til 
forebyggelse af malware øger beskyttelsespræcisionen og -dækningen.

Sikker håndtering af USB-enheder 
Beskytter virksomhedens endpoints mod malware og datatab ved hjælp af enhedsstyring. 
Med Cortex XDR-agenten kan virksomheden overvåge og beskytte USB-adgang uden behov for 
at installere andre agenter på værtscomputere. Virksomheden kan begrænse adgang baseret 
på leverandør, type, endpoint og Active Director-gruppe eller -bruger. Skrivetilladelse eller 
skrivebeskyttet tilladelse kan tildeles pr. USB-enhed baseret på detaljerede politikker.

Beskyttelse af endpoint-data ved hjælp af værtsbaseret firewall og 
diskkryptering 
Reducerer angrebsfladen på endpoints. Med værtsbaserede firewalls og diskkryptering kan 
virksomheder reducere deres sikkerhedsrisici og overholde gældende myndighedskrav. Cortex 
XDR-agentens værtsbaserede firewall gør det muligt at styre ind- og udgående kommunikation 
på virksomhedens Windows® og macOS® endpoints. Desuden kan BitLocker® eller FileVault® 
kryptering anvendes på endpoints ved at oprette regler og politikker for diskkryptering. Cortex 
XDR giver fuldt overblik over endpoints, som er krypteret, og viser alle krypterede drev. Med 
værtsbaseret firewall og diskkryptering kan virksomheder konfigurere sikkerhedspolitikker for 
endpoints centralt på Cortex XDR-administrationskonsollen.
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Fuldt overblik med udførlige data 
Nedbryder sikkerhedssiloer ved at integrere alle data. Cortex XDR indsamler data fra alle kilder, 
så virksomheden i større omfang kan søge efter trusler i alle virksomhedens miljøer. Cortex XDR 
sammenkobler automatisk endpoint-, netværks-, cloud- og identitetsdata til præcis registrering 
af angreb og gør det nemmere at undersøge dem. Eksterne advarsler integreres dynamisk med 
endpoint-data for at finde kerneårsagen og spare analytikertid. Cortex XDR undersøger logfiler med 
adfærdsanalyser, så virksomheder kan opdage kritiske trusler og undgå blinde punkter i overblikket. 

Lokalisering af trusler ved hjælp af analyser og maskinlæring 
Finder skjulte trusler ved hjælp af analyser og direkte anvendelige regler med markedets bedste 
MITRE ATT&CK-dækning. Cortex XDR registrerer automatisk aktive angreb, så virksomheders 
it-afdeling kan prioritere og inddæmme trusler, inden skaden er sket. Ved hjælp af maskinlæring 
profilerer Cortex XDR løbende bruger- og endpoint-mønstre for at registrere unormal aktivitet, 
som er tegn på angreb. Der er en funktion til identitetsanalyse med 360-graders visning af 
brugere, herunder et pointsystem for brugerrisici. Ved at analysere et integreret datasæt både 
opfylder Cortex XDR kravene til og er bedre til at registrere angreb end individuelt isolerede 
løsninger til netværksregistrering og -respons (NDR), endpoint-registrering og -respons (EDR) og 
brugeradfærdsanalyse (UBA). 

8 gange hurtigere undersøgelse af angreb 
Automatisk afdækning af kerneårsagen til hver advarsel. Med Cortex XDR kan virksomhedens 
analytikere undersøge advarsler fra alle kilder, herunder eksterne løsninger, med ét klik og optimere 
undersøgelsesarbejdet. Cortex XDR afdækker automatisk kerneårsagen, omdømmekonsekvenser og 
hændelsesforløb i relation til hver advarsel, hvilket reducerer behovet for nødvendig erfaring for at 
kunne konstatere netangreb. Ved at koble advarsler sammen med hændelser reducerer Cortex XDR 
antallet af individuelle advarsler, der skal kontrolleres, og modvirker derved "advarselstræthed". 
Hver hændelse giver et helhedsoverblik over et angreb med integreret information om de primære 
artefakter og trusselsdata, så angreb hurtigere kan undersøges.

Fig. 1: Cortex XDR-vindue til prioritering og undersøgelse



4Cortex XDR udviklet af Palo Alto Networks | Cortex XDR | Datablad

Søgning efter trusler ved hjælp af effektive søgeværktøjer 
Registrerer skjult malware, målrettede angreb og trusler indefra. Virksomhedens it-sikkerhedsfolk 
kan søge efter, planlægge og opbevare forespørgsler for at afdække skjulte trusler. Med de fleksible 
søgemuligheder kan en virksomheds it-analytikere søge efter trusler ved hjælp af en logisk 
fungerende Query Builder samt oprette avancerede forespørgsler og få resultaterne præsenteret 
visuelt ved hjælp af XQL Search. Ved at integrere indsamlede trusselsdata med et omfattende sæt 
sikkerhedsdata kan virksomhedens it-afdeling fange malware, eksterne trusler og ondsindede 
insidere. Med en Asset Management-funktion optimeres netværksstyringen, og den registrerer 
potentielle trusler ved at vise alle enheder i virksomhedens miljø, herunder managed og ikke 
optimeret enheder. 

Responskoordinering af alle endpoint-, netværks- og cloud-
håndhævelsespunkter
Stopper trusler ved hjælp af hurtig og præcis afhjælpning. Med Cortex XDR kan en virksomheds 
it-sikkerhedsfolk straks inddæmme endpoint-, netværks- og cloud-trusler via en og samme 
konsol. Virksomhedens it-analytikere kan hurtigt stoppe udbredelsen af malware, begrænse 
netværksaktivitet til og fra enheder og opdatere spærrelister, f.eks. ugyldige domæner, via tæt 
integrering med håndhævelsespunkter. Med den effektive Live Terminal-funktion kan analytikere 
hurtigt undersøge og inddæmme angreb uden at forstyrre slutbrugere ved at tilgå endpoints 
direkte og køre Python®, PowerShell® eller systemkommandoer og -scripts. Analytikere på alle 
erfaringsniveauer kan styre filer og processer fra grafikfil- og opgavestyringer. 

Branchens bedste overblik og hurtig respons ved hjælp af Host Insights
Forståelse af jeres risici og hurtig inddæmning af trusler, inden de spredes. Host Insights er 
et udvidelsesmodul til Cortex XDR, som kombinerer sårbarhedsvurderinger, applikations- og 
systemoverblik og en effektiv Search & Destroy-funktion til at hjælpe med at finde og inddæmme 
trusler. Med Vulnerability Assessment får jeres virksomhed et aktuelt overblik over niveauer 
for sårbarhedsrisici og nuværende rettelser på virksomhedens endpoints. Host Inventory giver 
udførlige oplysninger om virksomhedens værtsapplikationer og -indstillinger, og med Search & 
Destroy kan virksomheden hurtigt finde og fjerne trusler på alle endpoints. Host Insights er en 
helhedstilgang, der giver overblik over endpoints og inddæmning af angreb og hjælper med at 
mindske virksomhedens trusselsrisiko og derved undgå sikkerhedsbrud fremover. 

Fig. 2: Brugerdefinerbart kontrolpanel
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Fordelene ved Managed Threat Hunting 24/7
Udruster it-afdelingen med branchens første tjeneste til trusselssøgning i alle data. Managed 
Threat Hunting i Cortex XDR-agenten er en løsning til døgnovervågning fra en globalt førende 
leverandør til at lokalisere trusler hvor som helst i virksomhedens miljø. Palo Alto Networks' 
eksperter i Unit 42™ arbejder for jeres virksomhed med at lokalisere avancerede trusler, f.eks. 
statssanktionerede hackere, netkriminelle, ondsindede insidere og malware. Af Detailed Threat 
Reports fremgår de anvendte værktøjer, faser og omfang af angreb, så jeres virksomhed hurtigt kan 
finde skadevoldere, og med Impact Reports kan I holde jer på forkant med nye trusler. 

Hurtigere hændelsesrespons med Forensics
Cortex XDR Forensics er en stærk løsning til prioritering og undersøgelse til at gennemse 
dokumentation, søge efter trusler og foretage vurderinger af kompromittering alt sammen 
via én konsol. Forensics-udvidelsesmodulet til Cortex XDR med indsamling af dybe data giver 
straks virksomheden adgang til et væld af forensics-artefakter og gør det muligt at fastslå 
kilden til et angreb, og hvilke data der eventuelt er tilgået. Dette modul er udviklet af eksperter i 
hændelsesrespons til specialister i hændelsesrespons og forenkler undersøgelsesarbejdet, fordi I 
kan følge alt, hvad en skadevolder har foretaget sig, og hurtigt kan inddæmme trusler via Cortex 
XDR-konsollen.

Integrering med Cortex XSOAR til sikkerhedsorkestrering og -automatisering
Automatiserer responsprocesser for alle virksomhedens sikkerhedsprodukter. Cortex XDR 
integreres med Cortex XSOAR, som er vores platform til sikkerhedsorkestrering og -automatisering 
samt respons, så jeres it-folk kan sende hændelsesdata til Cortex XSOAR til automatisk respons 
baseret på strategiplaner, som dækker mere end 700 produktintegreringer og fremmer samarbejde 
på tværs i virksomheden. Cortex XSOAR-strategiplaner kan automatisk inddrage Cortex XDR-
hændelser, hente relaterede advarsler og opdatere hændelsesfelter i Cortex XDR som led i en 
strategiplan.

Styring, rapportering, prioritering og respons samlet på 
én logisk fungerende konsol 
Maksimerer produktiviteten med en fuldt integreret platform. Via 
administrationskonsollen kan alle Cortex XDR-funktioner støttes 
end-to-end, herunder endpoint-politikstyring, registrering, 
undersøgelse og respons. I kan hurtigt vurdere sikkerhedsstatus 
i jeres virksomhed eller for individuelle endpoints ved hjælp af 
brugerdefinerbare kontrolpaneler, og I kan opsummere hændelser og 
sikkerhedstendenser ved hjælp af rapporter med grafisk overblik, som 
kan køres planmæssigt eller efter behov. Med offentlige API'er udvides 
styringen til at omfatte eksterne løsninger, så I kan hente og opdatere 
hændelser, indsamle agent-data og inddæmme endpoint-trusler på 
den administrationsplatform, I ønsker.

Cortex XDR blev udnævnt 
som en af markedets 
førende i 2021 Forrester 
Wave: "Endpoint Security 
Software As A Service"

Cortex XDR

Netværk Endpoint Cloud Ekstern kilde

VM-
Series

NGFW

Fig. 3: Analyse af data fra alle kilder til registrering og respons 
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Fordelene for jer
Blokerer kendte og ukendte angreb ved hjælp af effektiv endpoint-beskyttelse: Lokalanalyse og adfærdsbaseret 
beskyttelse mod trusler ved hjælp af kunstig intelligens til at stoppe de fleste malware-angreb, udnyttelse af sårbarheder 
og filløse angreb i branchen. 
Udbygger registrering, undersøgelse og trusselssøgning i alle data: Indsamler data fra alle kilder, herunder firewall-
løsninger fra eksterne leverandører, identitetsudbydere, cloud-udbydere, hæveautomater, HR.programmer, DNS-servere 
og også adgangskortlæsere til fuldt overblik.
Udbygger registrering, overvågning og undersøgelse i alle cloud-miljøer: Integrerer cloud-værtsdata, trafiklogfiler, 
overvågningslogfiler, data fra Palo Alto Networks' brancheførende Prisma Cloud-produkt og eksterne cloud-
sikkerhedsdata med ikke-cloudbaserede endpoint- og netværksdatakilder. Cortex XDR-agenten har indbygget 
understøttelse på værtsniveau af Linux Kubernetes-beholdere for Google Kubernetes (GKE), Amazon Elastic Kubernetes 
Service (EKS) og Azure Kubernetes Service (AKS). 
Automatisk registrering af avancerede angreb 24/7: Analyse baseret på kunstig intelligens og individuelt definerede 
korrelationsregler til at registrere avancerede vedvarende trusler (APT) og andre skjulte angreb. 
Eliminering af høje antal advarsler og personaleudskiftning: Undersøgelse af angreb forenkles ved hjælp af 
kerneårsagsanalyse og én mekanisme til al hændelsesregistrering, hvilket resulterer i 98% færre advarsler og betyder, at 
advarsler kan prioriteres af medarbejdere med mindre erfaring. 
Mere produktivt SOC: Samler overvågning, undersøgelse og respons for alle data på én konsol, og viser årsagen til 
advarsler med blot et klik til gavn for øget SOC-effektivitet. 
Eliminering af trusler uden afbrydelse af forretningsgangen: Med Live Terminal stoppes angreb med kirurgisk præcision 
uden bruger- eller systemnedetid. 
Eliminering af avancerede trusler: Beskytter netværket mod ondsindede insidere, nuldags-malware, ransomware og 
filløse angreb (i systemhukommelse). 
Sæt turbo på virksomhedens it-sikkerhed: Alle faser i et angreb kan stoppes ved at registrere 
kompromitteringsindikatorer og unormal adfærd samt ved analyseprioritering ved hjælp af et pointsystem for 
hændelser. 
Genoprettelse af værtscomputere i renset tilstand: Virksomheden kan hurtigt genoptage driften efter et angreb ved at 
fjerne skadelige filer og registreringsdatabasenøgler og ved at gendanne beskadigede filer og registreringsdatabasenøgler 
ved hjælp af forslag til afhjælpning.

Nemmere udrulning med cloud-implementering 
I gang på få minutter. Den cloud-baserede Cortex XDR-platform optimerer udrulninger uden behov 
for lokal installation af nye logfilopbevaringsfaciliteter eller netværkssensorer. Cortex XDR-agenten 
kan installeres uden at genstarte endpoints. Af hensyn til cloud-belastning kan Cortex XDR-agenten 
installeres på AWS-, Google Cloud- og Microsoft Azure-cloudplatform. Integrering med Kubernetes 
gør det nemt at udrulle til beholdere. 
Der kræves kun én datakilde til at registrere og stoppe trusler, men med yderligere kilder kan blinde 
punkter elimineres. Data opbevares nemt i Cortex Data Lake, som er et skalerbart og effektivt cloud-
baseret datalager. Ved at integrere data fra forskellige kilder, automatisere opgaver og forenkle 
styringen resulterer Cortex XDR i omkostningsbesparelser på 44% sammenlignet med individuelt 
isolerede sikkerhedsløsninger.

Tabel 1: Cortex XDR – funktioner og specifikationer

Funktioner til endpoint-beskyttelse

Beskyttelse mod adfærdsrelaterede trusler for at blokere 
ondsindede handlinger eller kombinationer af adfærd Enhedsstyring til administration af USB-enheder 

Lokal analyse baseret på kunstig intelligens Værtsbaseret firewall 

Dybtgående netværkskontrolmekanisme til at blokere 
indtrængning i netværk Diskkryptering med BitLocker og FileVault

Integrering med WildFire til cloud-baseret malwareanalyse Beskyttelse af netværkskerner

Modul til beskyttelse mod ransomware Beskyttelse mod tyveri af legitimationsoplysninger

Forebyggelse af sårbarhedsudnyttelse afhængigt af 
hackermetoden Beskyttelse af underordnede processer
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Tabel 1: Cortex XDR – funktioner og specifikationer (forts.)

Responsfunktioner

Live Terminal til direkte endpoint-adgang Brugerdefinerbare forebyggelsesregler (med Cortex XDR Pro)

Isolering af netværk Kørsel af endpoint-scripts (med Cortex XDR Pro)

Filkarantæne og -sletning Genoprettelse af værtscomputere (med Cortex XDR Pro)

Procesnedlukning Fuld integrering med Cortex XSOAR til sikkerhedsorkestrering, 
-automatisering og respons 

Filspærreliste Offentlige API'er til beskyttelse, respons og dataindsamling

Registrerings- og undersøgelsesfunktioner

Datainddragelse fra alle typer af kilder til trusselssøgning og 
-registrering Adfærdsanalyse baseret på maskinlæring

Automatisk sammenkobling af endpoint-, netværks- og cloud- 
og identitetsdata

Individuelt definerede regler og korrelationsregler til at 
registrere hackertaktikker og -teknikker

Endpoint-registrering og respons (EDR) Årsagsanalyse og tidslinjeanalyse af advarsler

Netværksregistrering og respons (NDR) Hændelsesstyring og pointsystem for hændelser 

Funktion til identitetsanalyse af brugeradfærd Visualisering ved hjælp af MITRE ATT&CK

Forensics-udvidelsesmodul til hændelsesrespons Trusselssøgning ved hjælp af XQL Search 

Host Insights-udvidelsesmodul med Vulnerability Assessment, 
Host Inventory og Search & Destroy Integrering af indhentede trusselsdata

Cortex XDR Managed Threat Hunting-tjeneste Ressourcestyring og registrering af skadevoldende enheder

Styringsfunktioner

Logisk webbrugerflade Adgangskontrol baseret på rolle og adgangskontrol afhængigt af 
anvendelsesområde

Rapporter med grafisk overblik og brugerdefinerbare 
kontrolpaneler Videresendelse og beskeder om e-mail, Slack og systemlogfiler

Multifaktorbaseret autentificering ved administration Overvågningslogfiler til styringsbrug

Automatiske agentopgraderinger (tilvalg) Scanning for malware efter tidsplan eller behov 

Fordele med managed registrering og respons fra partnerleverandør

Overvågning og advarselsstyring 24/7 hele året Kortere Mean Time to Detect og Mean Time to Respond

Undersøgelse af advarsler og hændelser genereret af Cortex XDR Brugerdefinerbar finindstilling af Cortex XDR til mere specifik 
forebyggelse, overblik og registrering

Vejledt eller fuld trusselsafhjælpning Direkte adgang til partneres analytikere og data forensics-
eksperter

Tabel 2: Tekniske specifikationer for Cortex XDR 

Specifikation Cortex XDR

Implementeringsmodel • Cloud-implementeret applikation

Dataopbevaring • Fra 30 dage til tidsubegrænset dataopbevaring 

Abonnement på Cortex XDR Prevent • Endpoint-beskyttelse med Cortex XDR-agenter

Cortex XDR Pro pr. endpoint-abonnement
• Endpoint-beskyttelse med Cortex XDR-agenter

• Registrering, undersøgelse og respons for alle virksomhedens 
endpoint-datakilder

Cortex XDR Pro pr. TB-abonnement 
• Registrering, undersøgelse og respons for alle virksomhedens 

netværksbaserede, cloudbaserede og eksterne datakilder

Cortex XDR Managed Threat Hunting-abonnement 
• Threat hunting 24/7 ved hjælp af Cortex XDR og Unit 42- 

eksperter
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Tabel 2: Cortex XDR – tekniske specifikationer (forts.)

Specifikation Cortex XDR

Understøttede Cortex XDR-agentoperativsystemer og virtuelle 
programmer

• Windows

• macOS

• Linux

• Chrome® OS

• Android®

• Citrix Virtual Apps and Desktops

• Citrix App Layering

• VMware AppVolumes

• VMware Horizon View

• VMware ThinApp

• Windows Virtual PC

• Virtuelle maskiner (VM) og beholdere
 
Se Palo Alto Networks' Compatibility Matrix for oplysning om 
alle systemkrav og understøttede operativsystemer.

Cortex XDR Pathfinder endpoint-analysetjeneste 

• Indsamler procesinformation fra endpoints uden Cortex XDR-
agenter (indgår i alle Cortex XDR-abonnementer)

• Minimumkrav til Cortex XDR Pathfinder: 2 CPU-kerner, 8 GB 
RAM, 128 GB lager på tynd klient, VMware ESXi TM V5.1 eller 
nyere eller Microsoft Hyper-V® 6.3.96 eller nyere

https://www.paloaltonetworks.com/company/trademarks.html
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