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BIT-ONLINE КОНФЕРЕНЦІЯ:
Безпечне online середовище - 

коронавірусний досвід

Статистика конференції:

Тривалість конференції: 155 хвилин (1-й день) 
та 161 хвилина (2-й день)

386 зареєстрованих учасників і 243 відвідувача (1-й день)
399 зареєстрованих учасників і 161 відвідувач (2-й день)

Конверсія: 63% (1-й день) та 40% (2-й день)
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67% учасників опитування 
не знають про TI фіди і 
будуть вивчати це питання.

12% 67% 15% 6%

Знаю, але не планую
використовувати

Не знаю, буду
вивчати

Знаю та
використовую

Знаю та планую
використовувати

2. Чи знаєте Ви про TI фіди для забезпечення кібербезпеки на 
підприємстві? Якщо використовуєте, то які?

1. Чи цікаво Вам відвідати вебінар в 
продовження теми кібербезпеки?

90% респондентів хочуть відвідати 
вебінар в продовження теми 
кібербезпеки.

90% 10%

Так

Важко відповісти

48% опитаних хотіли б отримати 
більше інформації про FS TI.

48% 37% 15%

FS TI

Monitoring NG

FS Phishing

4. Про які продукти FS Group Ви бажаєте отримати більше інформації?

3. Чи використовуєте Ви рішення вендорів по TI?

77% респондентів не використовують 
рішення вендорів по TI.

77% 2% 21%

Ні, не використовую

Так, використовую FS

Так, використовую
інші

15% учасників опитування потрібна 
консультація представника FS Group 
по даній тематиці.

15% 85%

Так, потрібна
консультація

Ні, не має
необхідності

5. Чи бажаєте Ви запланувати зустріч з представником FS Group по 
даній тематиці?
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1. Які антивірусні рішення використовуються 
у Вашій організації?

45% респондентів використовують рішення ESET у своїх організаціях.

45% 8% 2% 35% 6% 14% 27% 2%

ESET

McAfee

Dr. Web

Microsoft

Avira

Symantec

Інші

Антивірусні рішення не
використовуються

59% респондентів потрібна можливість виявлення та відслідковування прихованих загроз.

29% 43% 35% 45% 29% 59% 10% 47%

Захист віртуального
середовища

Запобігання втраті даних

Двофакторна
аутентифікація
Резервне копіювання та
відновлення даних

Шифрування даних

Виявлення та
відслідковування
прихованих загроз

Захист Microsoft Sharepoint

Розширений аналізатор
мережевого трафіку

3. Якщо Ваша корпоративна мережа потребує додаткові рівні захисту, 
будь ласка, вкажіть, які саме.

2. Чи використовуються у Вашій корпоративній мережі файлові, 
поштові сервери та/або Інтернет- шлюзи?

90% опитаних використовують у своїх 
корпоративних мережах файлові, поштові 
сервери та/або Інтернет- шлюзи.

90% 10%

Так

Ні, не
використовуються

Made with



1. Чи використовуєте ви вже обладнання 
Fortinet в своїй роботі?

25% респондентів вже використовують 
обладнання Fortinet в своїй роботі.

25% 64% 11%

Так

Ні

Планую почати
використовувати

72% респондентів планують захищати внутрішні та зовнішні корпоративні ресурси.

67% 61% 58% 72%

Електронна пошта

WEB-сайт

Трафік кінцевих
користувачів

Внутрішні та зовнішні
корпоративні ресурси

3. Які сервіси Ваша компанія планує захищати?

2. Яке обладнання на даний момент ви використовуєте?
83% опитаних на даний момент використовують обладнання Cisco.

6% 19% 8% 83%

Palo Alto

Huawei

Checkpoint

Cisco

58% опитаних було б цікаво дізнатися більше про FortiGate, а 56% – про FortiMail.

58% 33% 56% 47% 44%

FortiGate

FortiSandbox

FortiMail

FortiSIEM

FortiWeb

4. Про які продукти компанії Fortinet Вам було б цікаво дізнатися більше?
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CISEG Business Intelligence - аналітичний підрозділ міжнародного 
інформаційно-маркетингового агентства CIS Events Group Global. Команда 
CISEG Business Intelligence проводить спеціалізовані опитування по регіонах, 
організовує дослідження різних сегментів ринку, готує і поширює аналітичні 
звіти, а також популяризує сучасні технології на галузевих івентах.

40% учасників опитування використовують рішення для багатофакторної автентифікації 
співробітників

40% 20% 40%

Так

Ні і не планую

Ні, проте планую
використовувати

2. Чи використовуєте Ви рішення для багатофакторної автентифікації 
співробітників?

1. Чи використовуєте Ви VPN для віддаленого 
доступу співробітників?

80% респондентів використовують VPN для віддаленого доступу співробітників.

80% 10% 10%

Так

Ні

Ні, проте планую
використовувати

3. Чи зацікавлені Ви у безкоштовному тестуванні хмарних або 
віртуальних рішень для захисту віддалених користувачів і Інтернет 
доступу?

55% опитаних зацікавлені у 
безкоштовному тестуванні рішень.

55% 45%

Так

Ні
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