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HLAVNÍ FUNKCE

Vizualizace hrozeb

Interaktivní zobrazení detekovaných hrozeb, kategorizovaných na základě znalostí GREYCORTEX a MITTRE 
ATT&CK® frameworku. Hrozby objevené v dohledované síti jsou přehledně zobrazeny v kontextu specifických  
modelů hrozeb a metodik útoků. Pro IT i OT prostředí.

API / stage 2

Vyšší integrační potenciál GREYCORTEX Mendel díky možnosti oboustranného propojení produktu Mendel s dalšími 
bezpečnostní nástroji (SIEM, BI a další). #restful

Aktuální pokrytí API:

 – přímý přístup do databáze k uloženým síťovým datům,

 – zachycení provozu a stažení dat ve formě pcap,

 – správa „false positive“,

 – blacklisty založené na IP adresách (včetně MISP),

 – blacklisty založené na škodlivých souborech.

Offline upgrade

Možnost aktualizace Mendela a celé kaskády (senzor přes kolektor) přímo v uživatelském rozhraní (UI) bez nutnosti 
připojení k aktualizačnímu serveru. Aktualizační soubor je možné přečíst z místního vyměnitelného zařízení nebo ze 
vzdáleného (Samba) úložiště.

Monitoring aktivity uživatele

Mendel eviduje aktivity uživatelů v systému samotném, a pomáhá tak naplnit i přísné interní bezpečnostní politiky 
a firemní standardy.

DALŠÍ VYLEPŠENÍ

Vylepšená analýza dat pro vyšší uživatelský komfort

 – Přidána nová metrika „All“ pro the sum of the source and destination values.

 – Přidány nové operátory (is empty, is not empty, etc.).

 – Přidána tlačítka „Save as“ a „To filter“.

 – Funkce importu a exportu pro uložené předdefinované pohledy.

Přidána podpora pro stahování PCAP souborů ze senzorů

 – V uživatelském rozhraní lze vytvářet (případně nahrávat), ukládat a stahovat nezpracovaná data o provozu 
ze senzoru.

Vylepšení UnTE tagování

 – Dashboardy založené na novém tagovacím systému

 – Bohatší syntax pro tvorbu pravidel

 – Optimalizace pro vyšší přenosové rychlosti (20 Gb/s a vyšší)



Možnost komprese dat v rychlém primárním úložišti (SSD)
Tato funkce je k dispozici pouze pro nastavení zařízení na více strojích.

Zpracování netflow pro vyšší rychlosti a ze škálovaného počtu zdrojů netflow

Import/export vlastních IDS pravidel prostřednictvím Nastavení

Uživatelem definované nastavení času pro distribuce aktualizace dat

Zpřísnění vzdáleného protokolu DCOM podle úrovně ověřování s integritou paketů + podpora systému 
Windows 2022

Mapování více domén v systému Suricata pro zpracování párování proxy serverů v tocích

Podpora síťových karet Intel E810

Podpora karet Broadcom 10/25Gb

Změněná vizualizace detailů událostí pro lepší srozumitelnost

Detekce Geoip v IDS pravidlech

Oficiální podpora produktů Mendel
S vydáním verze 3.9.0 bude poskytována plná servisní podpora pro verze 3.9.x a 3.8.x. Podpora pro verzi 3.7.x bude 
omezená. Verze 3.6.x a starší již podporovány nejsou. Koncovým uživatelům s platnou podporou a údržbou nebo 
aktivním předplatným software doporučujeme přejít na podporovanou verzi (verze).

Nová podpora SLA
Professional PLUS Support – stejné jako Professional Support, navíc s:

 – Priorita pořadí – vyřešení ticketů podpory mají vyšší prioritu než čekající nebo neprioritní tickety

 – Priorita opravy software – problémy se SW jsou řešeny před ostatními/neprioritními tickety.

 – Proaktivní péče – aktivní sledování stavu systému pomocí systémů GREYCORTEX, zahrnuje preventivní 
identifikaci potenciálních problémů (analyzují se pouze statistiky výkonu, neshromažďují se žádná konkrétní 
síťová data nebo citlivé údaje).

 – Přednostní vyřizování požadavků na funkce prostřednictvím speciálního formuláře zaslaného na adresu 
feature@greycortex.com.

 – Na vyžádání: konzultace, školení a bezpečnostní služby poskytované společností GREYCORTEX – běžně 
4 hodiny/čtvrtletí (16 hodin/rok).

 – K dispozici pouze pro all-in-one a kolektory.
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