CyberSOC
Řízené bezpečnostní služby
Deloitte CyberSOC je tým profesionálů, kteří celosvětově poskytují provoz bezpečnostních služeb.
SOC využívá při poskytování služeb nejmodernější technologie, čímž naplňuje stávající i vznikající
požadavky a úzce spolupracuje se členskými společnostmi, aby byli klienti chráněni 24 hodin
denně, 7 dní v týdnu.

Současný scénář

Managed security services

Se zavedením nových bezpečnostních systémů
do IT infrastruktury se komplexní řízení zařízení
s bezpečnostními funkcemi stává nelehkým úkolem.

Všechny předchozí informace ukazují opravdové výhody
vyplývající ze specializace na bezpečnost informačních
systémů. Specializovaní poskytovatelé dokáží lépe
a účinněji reagovat na problémy vyplývající z řízení
bezpečnostních technologií, přičemž náklady oproti
organizacím, které se snaží aplikovat tytéž schopnosti
bez předchozího plánování, jsou výrazně nižší.

•• každá nová verze přináší další vlastnosti a ovlivňuje
ochranné mechanismy a rychle mění prostředí,
•• obtíže související s řízením velkých objemů dat, které
vznikají při jejich zpracování
•• tzv. phishing, zaměřený malware, cybersquatting a jiné
nekalé aktivity ohrožující klientovu firmu je nutné odhalit dříve, než se rozšíří
•• jsou třeba další kapacity a know-how pro zpracování
informací získaných pomocí technologií pro detekci
komplexních útoků.
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Kvalifikovaní zaměstnanci
24x7 monitoring
Bezpečnostní politiky
Služby technické
podpory

Kontakty

••
••
••
••
••

Vlastimil Červený
+ 420 737 210 667
vcerveny@deloittece.com

Korelační schopnosti
Trvalé řízení
Odpovídající zařízení
Řízení licencí
Specializovaná školení

Technologie
Obchodní požadavky
Regulatorní požadavky
Správa
Správa IDS/IPS
filtrování
Správa
webu
zabezpečení
elektronické pošty

Internet
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Podnikové osobní počítače

Mobilní uživatelé

Zabezpečení
elektronické pošty
Webový server

Aplikační
a databázové servery

•• Bezpečnostní testování
statických aplikací
•• Zpravodajská služba
•• Služby v oblasti řízení
mobilních zařízení
•• Manažerské služby
v oblasti etického
hackingu

•• Služby v oblasti bezpečného prohlížení stránek
•• Řízení služeb CyberSOC
•• Služby monitorování
a korelace
•• Internet clean pipes
•• Prevence DDoS
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