
INTELLIGENS BIZTONSÁGI 
SZOLGÁLTATÁSOK

Növekvő hangsúly  
az informatikai biztonságon 

A biztonsági incidensek ugrásszerű  
növekedésével és a szigorodó  
törvényi szabályozásoknak köszön-
hetően az informatikai biztonság 
egyre inkább kulcskérdéssé válik  
a vállalatok életében.

Megoldásunk átfogó védelmet  
nyújt a kockázati tényezők ellen.  
A rendszeres, napi végrehajtáson 
alapuló folyamatok teszik lehetővé, 
hogy reagáljunk a bekövetkező 
eseményekre, valamint előre  
jelezzük a várható incidenseket.

Megoldásunk ideális  
választás, ha 

   Vállalata törvényi vagy egyéb információ 
védelmi szabályozás alatt áll

   Biztosítani szeretné az üzletmenet  
folytonosságát és adatai védelmét

   Nem rendelkezik a kellő mennyiségű  
vagy kopetenciájú erőforrással

   Beruházás nélküli, havidíjas formában  
szeretné igénybe venni a szolgáltatást

Teljeskörű, menedzselt megoldás  
az IT biztonság területén

Tapasztalatunk az üzemeltetés
és rendszerintegráció terén  
biztosítja a folyamatok megfelelő
működését

Integrált rendszereink
biztosítják az adatok gyűjtését  
és kezelését, lehetővé téve  
a gyors beavatkozást
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Szolgáltatás elemei

Integrált biztonsági megoldás
   Logmenedzsment: A szervezetnél  
keletkező hatalmas mennyiségű naplóin-
formáció aggregálásában, elemzésében  
és a potenciális biztonsági események 
azonosításában nyújt segítséget. Az ada-
tok az ügyfél hatáskörében tarthatók.

   Fenyegetettség figyelés: Azon publikus 
információ rendszeres, gyors elemzése, 
mely az általunk használt informatikai 
rendszer elemeinek biztonságát veszé-
lyeztetheti.

   Eszközök biztonsági menedzsmentje: 
Célja, hogy a lehető legrövidebb időn belül 
egy adott biztonsági incidensből vagy ese-
ményből definiált beavatkozás induljon.

   Ügyfélspecifikus Biztonsági Portál:  
Online elérhető security dashboard, amely 
naprakész információt tartalmaz az üzleti 
szolgáltatások biztonsági állapotáról.

Teljeskörű Biztonsági portfolió 
- Kiegészítő elemek

   Kockázatelemzés és kezelés: Rendszerek 
felmérése, kockázatok azonosítása  
és hatáselemzés, biztonsági akciótervek 
kialakítása és végrehajtása

   Sérülékenység vizsgálat: Hibás biztonsági 
beállítások azonosítása, fenyegető bizton-
sági események feltárása

   Compliance és tanácsadási tevékenység: 
Megfelelőségi vizsgálat, belső utasítások 
és paraméterek felmérése, módosítási 
javaslatok
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Szolgáltatás előnyei

   Proaktív lépések, csökkenő kockázatok

   Havidíjas konstrukció

   Törvényi megfelelőség – Naprakész  
IT biztonsági szabályrendszerek

   IT biztonsági adatok, riportok, hírek  
online elérése

   Valós idejű átláthatóság, azonnali  
riasztások – Gyors beavatkozás

   Felszabaduló vállalati erőforrások  
– Akár 65%-al csökkenhetnek a belső 
erőforrásokra eső feladatok

Opcionális szolgáltatások

   Tűzfal megoldások 

   Végpontvédelmi szolgáltatások

   DDoS védelem

   IT biztonsági tanácsadás és oktatás

Üzleti ügyfélszolgálat: 1444      kapcsolat@invitech.hu

További 
információkért 
látogassa meg 
weboldalunkat. 


