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Pandemia całkowicie zmieniła model
pracy. Praca
zdalna stała się
BEZPIECZEŃSTWO
koniecznością, a zatrudnieni zaczęli
korzystać z niedostatecznie
zabezpieczonego, prywatnego
dostępu do Internetu.
Lockdown wcale nie przerwał aktywności
hackerów. Wręcz przeciwnie,
cyberprzestępcy cały czas korzystają
z błędów pracowników, Niewiedza, bądź
utrudniony kontakt
z działem IT to dla nich idealna okazja!
Z dnia na dzień liczba ataków rośnie,
a pozyskiwanie danych wrażliwych jest
już niemal konkurencją sportową.
Potrzebne jest natychmiastowe
działanie, które nie wymaga
długotrwałych, kosztownych wdrożeń.
I tym może zająć się nasza firma!

JUŻ DZIŚ
ZADBAJ
O
BEZPIECZEŃSTWO
PRACY
ZDALNEJ

Usługa polega na monitorowaniu cyber
zagrożeń w komputerach służbowych
i prywatnych osób pracujących zdalnie*.
Sprawdzamy wskazane obszary pamięci,
systemy, dyski, a także konkretne dane.
Naszym zadaniem jest wykrywanie
wszelkiego rodzaju anomalii i zagrożeń,
aby Ty i Twoi pracownicy mogli
bezpiecznie wykonywać swoje obowiązki.
W ramach usługi wykrywamy i monitorujemy:
●nieautoryzowane zmiany w istotnych i/lub
wskazanych plikach,
●zmiany w ustawieniach, w tym w
konfiguracjach, a także w bibliotekach
● działania mogące świadczyć o potencjalnych
lub już trwających atakach hakerskich
● nieuprawnione działania (w razie potrzeby jest
możliwość stworzenia odpowiedniej polityki
monitorowania i reagowania)
● nieuprawnione używanie nośników
przenośnych (dyski USB, pendrive, modemy
GSM/LTE itp.)
● wszelkie rodzaje incydentów oraz rootkity,
próbki malware, ataki przez zewnętrzne boty.
* - za zgodą pracownika
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ZAKRES NASZYCH USŁUG

AGENT ON-LINE
Bezpieczne oprogramowanie
„Agenta monitorowania stacji
końcowej” – które posiada
indywidualny kod
identyfikacyjny. Zapewnia to
szybką, szyfrowaną
komunikację z naszymi
serwerami.

Neantic
Zapewnienie łączności ze
wskazanym serwerem
monitorowania Neantic.

SOC
Podłączenie do centrum
monitorowania
cyber (SOC)
i potwierdzenie łączności.

•
Podłączenie
jest proste, szybkie (nawet do 30
•
min)
i nie wymaga skomplikowanych wdrożeń!
Czas instalacji zależy od liczby urządzeń
do 20 urządzeń – do 48h
powyżej 20 urządzeń – do 3 dni (w przypadku
konieczności podłączenia serwera i konfiguracji na
miejscu).
W przypadku złożonych i dużych instalacji
(powyżej 50 szt.) do kilku dni

Zalety współpracy
●ochrona kluczowych danych organizacji: finansowych, organizacyjnych, kadrowych,
technologicznych, biznesowych (dane sprzedażowe, bazy klientów), know-how
●ochrona kluczowych procesów organizacji: przelewy, płatności, obsługa Klientów
●podniesienie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych organizacji,
●ochrona urządzeń – laptopów i komputerów stacjonarnych, z których pracownicy
korzystają w domu
●bezpieczne realizowanie działalności biznesowej poza siedzibą firmy – zapewnienie
operacyjnej ciągłości działania

Brzmi interesująco? Chcesz uzyskać więcej informacji?
Nie wahaj się i napisz: soc@neantic.pl

