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Intensywna cyfryzacja, nieustannie zmieniający się krajobraz
zagrożeń IT oraz coraz bardziej wyrafinowane metody
ataków hakerskich zmuszają firmy do ciągłego podnoszenia
poziomu cyberbezpieczeństwa.

Dużym wyzwaniem dla wielu
organizacji jest zazwyczaj szybkie
wykrywanie i skuteczne
reagowanie na incydenty
bezpieczeństwa.
Przedsiębiorstwa często
nie są w stanie przeanalizować
wszystkich możliwych zagrożeń
i pomijają ważne alerty na rzecz
tych najmniej istotnych.

Natychmiastowe działanie ma ogromne znaczenie
dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa, skutecznego
ograniczania ryzyk związanych z atakami
i mitygowania konsekwencji z nich wynikających.

DUŻYCH FIRM NA ŚWIECIE

55%

NIE POWSTRZYMUJE SKUTECZNIE ATAKÓW HAKERSKICH,
NIE POTRAFI ICH ZIDENTYFIKOWAĆ, SZYBKO USUNĄĆ
SPOWODOWANYCH NARUSZEŃ ORAZ OGRANICZYĆ ICH SKUTKÓW*.
*Raport Cyfrowej Polski „Cyberbezpieczeństwo w Polsce
w 2021 r. Cyberataki na urządzenia końcowe”

Szybkie wykrywanie cyberzagrożeń
i natychmiastową reakcję umożliwia nasza usługa

SECURITY OPERATIONS CENTER
SOC
NIEZALEŻNIE OD TEGO:
do jakiej branży i sektora należysz
ile osób zatrudniasz
czy doświadczyłeś dotychczas cyberataku
lub innych naruszeń bezpieczeństwa
czy posiadasz własny zespół
cyberbezpieczeństwa

jeżeli potrzebujesz zwiększyć cyberodporność
swojej organizacji, ta usługa jest właśnie dla Ciebie.

W ramach naszego Centrum Operacyjnego SOC
otrzymujesz wsparcie w wykrywaniu potencjalnych incydentów
cyberbezpieczeństwa w trybie 24/7/365 przez nasz dedykowany
zespół specjalistów odpowiedzialnych za stały monitoring Twoich
systemów IT i OT, analizę zagrożeń oraz reagowanie na incydenty.

CO OBEJMUJE USŁUGA SOC
Obsługa zdarzeń i zgłoszeń w trybie 24/7/365 zgodnie
z przyjętymi procedurami
Wykrywanie zdarzeń i incydentów cyberbezpieczeństwa
na podstawie wybranych źródeł danych – oferujemy wsparcie
w ich doborze, bezpiecznej konfiguracji i integracji
z podstawowymi systemami SOC
Zbieranie, analizowanie oraz korelowanie zdarzeń
w sieciach oraz w systemach Klienta wraz z bieżącą eliminacją
fałszywych alarmów i poprawianiem jakości detekcji
we współpracy z Klientem
Monitorowanie luk bezpieczeństwa w architekturze
i konfiguracji zasobów sprzętowych oraz programowych

Potrzebujesz bardziej zaawansowanych
możliwości takich, jak proaktywne
wyszukiwanie zagrożeń (Threat Hunting),
zastosowania złożonych systemów detekcji
i reagowania XDR lub usystematyzowanego
badania postury bezpieczeństwa?

Zapytaj nas o dodatkową usługę.

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z USŁUGI SOC

Otrzymujesz dedykowane
wsparcie zespołu specjalistów,
którzy w trybie 24/7/365
monitorują i w razie potrzeby
reagują na cyberincydenty

Zyskujesz pewność, że Twoja
organizacja jest chroniona
przed cyberzagrożeniami
zgodnie z najnowszym
poziomem wiedzy

Minimalizujesz koszty wynikające
z konieczności utrzymania
własnego zespołu SOC
oraz zakupu zaawansowanych
narzędzi i technologii

Unikasz przestojów
spowodowanych naruszeniem
bezpieczeństwa i redukujesz
koszty z nimi związane

Oszczędzasz czas, który możesz
przeznaczyć na rozwój
podstawowej działalności firmy

Masz pewność, że działasz
zgodnie z regulacjami prawnymi
(rekomendacje KNF, UoKSC, RODO)

Security Operations Center jest kompleksową usługą
polegającą na bieżącym monitorowaniu, analizowaniu
i szybkim reagowaniu na incydenty cyberbezpieczeństwa.

ZAKRES USŁUGI SOC

Monitorowanie sieci,
systemów, aplikacji i urządzeń
końcowych z wykorzystaniem
narzędzi klasy SIEM i SOAR

Analizowanie
zdarzeń

Eliminowanie zdarzeń
false positive

Wykrywanie
incydentów

Reagowanie
na incydenty

Zarządzanie
podatnościami

Centrum Operacyjne SOC zbiera i analizuje wskazane
dane z wykorzystaniem systemów klasy SIEM (Security
Information and Event Management) oraz SOAR
(Security Orchestration, Automation and Resposne).

URZĄDZENIA SIECIOWE
SERWERY
URZĄDZENIA KOŃCOWE
OPROGRAMOWANIE
ANTYWIRUSOWE
FIREWALL
SYSTEMY WYKRYWANIA
I PREWENCJI WŁAMAŃ
(IDS/IPS)
SYSTEMY
APLIKACJE

DANE

SIEM/XDR/SOAR

Jest to usługa abonamentowa dedykowana

Kluczowym elementem usługi SOC jest wiedza
dla średnich i małych firm – tych, które działalność
która IT i OT,
i praktyka ekspercka
naszego
zespołu,
biznesową prowadzą
w oparciu
o technologie
pozwala na skuteczne wykrywanie cyberincydentów
jak i tych, dla których rozwiązania IT stanowią wsparcie
oraz sprawne
reagowanie na zagrożenia.
w codziennym zarządzaniu.

SOC

Wykryjemy zagrożenia zanim zadziałają
na szkodę Twojej organizacji!

Zespół naszych specjalistów łączy bogate
doświadczenie w zakresie zarządzania
cyberbezpieczeństwem i budowania odporności
na incydenty bezpieczeństwa z zaawansowanymi
technologiami umożliwiającymi realizację usługi
SOC na najwyższym poziomie.
Nasze umiejętności potwierdzają międzynarodowe
certyfikaty takie jak: CISSP, CISA, CISM, CEH, OSCP,
OSWP, FCNSP, CBCP, ABCP, Audytor Wiodący ISO
22301, ISO 27001, ISO 20000, ISO 31000 Risk
Manager PECB.

Naszymi Klientami są polskie i zagraniczne organizacje,
instytucje publiczne oraz duże, międzynarodowe
korporacje. Usługi realizujemy zawsze z uwzględnieniem
indywidualnych potrzeb, możliwości i oczekiwań Klienta.
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