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mLeasing korzysta z najnowocześniejszej technologii opartej na sztucznej 
inteligencji w celu wykrywania i reagowania na współczesne cyberataki.

mLeasing, jako jedna z czołowych firm leasingowych w Polsce, 
będąca częścią grupy mBank, poszukiwała nowoczesnego 
rozwiązania umożliwiającego identyfikację zagrożeń w sieci 
w czasie rzeczywistym. Zespół ds. Bezpieczeństwa IT firmy 
mLeasing, przeprowadził proces oceny oraz testowania (POC) 
rozwiązań dostępnych na rynku.

„Dziś żadną sztuką jest identyfikacja znanych zagrożeń, ponieważ to potrafią robić 
wszyscy. Prawdziwą sztuką i wyzwaniem jest umiejętność wykrywania nowych i 
nieznanych zagrożeń typu „zero-day”, które mogą pojawić się w każdym, nawet 
najlepiej zabezpieczonym środowisku IT”, mówi Marek Jastrzębski, Dyrektor 
Departamentu Informatyki mLeasing Sp. z o.o.

CASE STUDY

Organizacja
mLeasing Sp. z o.o.

Sektor
Usługi finansowe

Problem
Tradycyjne systemy oparte na sygnaturach czy wzorcach ataków, wykrywają 
tylko te zagrożenia, które są dla nich znane

Wyzwanie
Znaleźć system, który uzupełniłby koncepcję bezpieczeństwa o 
najnowocześniejsze rozwiązanie oparte na analizie behawioralnej, 
wspomaganej sztuczną inteligencją i głębokim uczeniem maszynowym

Wyniki
• Automatyczna ocena i priorytetyzacja wykonywana przez Vectra Threat 

Certainty Index™ oszczędza nam bardzo dużo czasu

• Minimalny czas potrzebny na wykrycie zagrożenia i możliwość 
natychmiastowej odpowiedzi na atak

• Możliwość szybszego wykrywania cyberataków w celu skuteczniejszego 
powstrzymywania zagrożeń

Marek Jastrzębski
Dyrektor Departamentu Informatyki
mLeasing Sp. z o.o.

Rozwiązanie Cognito® firmy Vectra® dzięki 
wysokiemu poziomowi automatyzacji, do minimum 
skraca czas niezbędny na wykrycie zagrożenia oraz 
umożliwia podjęcie natychmiastowej reakcji w celu 
zatrzymania ataku.
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„Tradycyjne systemy oparte na sygnaturach czy wzorcach ataków, w świetle 
współczesnych wyzwań i zagrożeń związanych z cyberbezpieczeństwem stają 
się po prostu niewystarczające, ponieważ wykrywają tylko te zagrożenia, 
które są dla nich znane.”, mówi Marek Jastrzębski. „Szukaliśmy systemu, który 
uzupełniłby naszą koncepcję bezpieczeństwa o najnowszej klasy rozwiązanie 
oparte na analizie behawioralnej, wspomaganej sztuczną inteligencją oraz 
głębokim uczeniem maszynowym. Naszym celem była chęć szybszego i 
skuteczniejszego wykrywania ukrytych cyberataków i powstrzymywania 
współczesnych zagrożeń. 

Po przeprowadzeniu procesu oceny rozwiązań dostępnych na rynku, mLeasing 
wybrał platformę Cognito Detect™ oraz Cognito Detect dla Office 365 firmy 
Vectra, jako spełniającą wymagania mLeasing w obszarze wykrywania i 
reagowania na zagrożenia w sieci. 

Kryteria oceny

Zdaliśmy sobie sprawę, że łatwość obsługi i automatyzacja Vectry, w połączeniu 
z jej wysoką skutecznością, zaoszczędzą nam czas, dadzą większe zrozumienie 
kontekstu każdego ataku i umożliwią szybszą reakcję w celu wyeliminowania 
zagrożenia”- mówi Marek Jastrzębski. „To były główne czynniki przy wyborze 
platformy Vectra Cognito.”

Platforma Cognito zapewnia pełen wgląd w ukryte zagrożenia w całym 
spektrum działania organizacji. Poprzez analizę behawioralną wzbogaconych 
o kontekst bezpieczeństwa metadanych z całego ruchu sieciowego – w tym 
danych z chmury, centrum danych, środowisk wirtualnych, zdalnych lokalizacji, 
systemów uwierzytelniania, aplikacji SaaS takich jak Office 365, oraz wszystkich 
użytkowników i urządzeń – także IoT, pozostawia napastników bez miejsca 
do ukrycia. Analiza metadanych sieciowych jest stosowana do całego ruchu 
wewnętrznego (wschód-zachód), ruchu związanego z Internetem (północ-
południe), infrastruktury wirtualnej i środowisk chmurowych.

„Wszystkie ważne informacje których potrzebujemy, mamy dostępne na pulpicie 
nawigacyjnym Cognito. Automatyczna ocena i priorytetyzacja wykonywana przez 
Vectra Threat Certainty IndexTM oszczędza nam bardzo dużo czasu.” – mówi 
Marek Jastrzębski.

„Vectra Threat Certainty IndexTM automatycznie 
nadaje priorytety wykrytym zagrożeniom, dzięki 
czemu można łatwo dostrzec te najbardziej 
krytyczne. System konsoliduje setki zdarzeń i łączy 
je z historycznym kontekstem w celu wskazania 
hosta, który stanowi największe zagrożenie.”

Marek Jastrzębski
Dyrektor Departamentu Informatyki
mLeasing Sp. z o.o.
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Jak to działa

Automatyzując ręczną i czasochłonną analizę zdarzeń bezpieczeństwa, platforma 
Cognito znacząco skraca czas pracy i znacznie zmniejsza obciążenie analityków ds. 
bezpieczeństwa. Umożliwia to zespołowi ds. bezpieczeństwa IT firmy mLeasing szybsze i 
skuteczniejsze reagowanie na pojawiające się współczesne ukryte zagrożenia.

Cognito Detect dla Office 365 pozyskuje dzienniki aktywności z wielu usług, takich 
jak Office 365, AWS, Azure, Active Directory, SharePoint, OneDrive i Exchange. 
Vectra analizuje logowania, tworzenie i manipulowanie plikami, konfigurację 
routingu skrzynek pocztowych oraz wiele innych. Vectra, stosując algorytmy uczenia 
maszynowego oparte na sztucznej inteligencji, aktywnie wykrywa zachowania 
związane z atakami w tych usługach i odpowiednio na nie reaguje, aby zapobiegać 
naruszeniom oraz uniemożliwić kradzież danych. 

Po uruchomieniu Vectry, zespół ds. Bezpieczeństwa IT firmy mLeasing pracuje 
teraz wydajniej i zdecydowanie szybciej jest w stanie reagować na pojawiające się 
współczesne zagrożenia.

„Priorytetyzacja przeprowadzana przez Vectra Threat 
Certainty Index oszczędza nam dużo czasu”.

Marek Jastrzębski
Dyrektor Departamentu Informatyki
mLeasing Sp. z o.o.


