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Warianty usługi SOC:

MINI SOC

ELASTYCZNY

Stworzony dla małych firm,
które nie posiadają
własnych systemów
i zespołów bezpieczeństwa
bądź też systemy lub
zespoły są minimalne.

Rozwiązanie dla średnich
firm posiadających
komponenty systemów
bezpieczeństwa oraz
struktury organizacyjne IT
i Bezpieczeństwa.

W ramach usługi:
●
opracowujemy plan
cyberbezpieczeństwa
kluczowych
komponentów firmy
●
realizujemy monitoring
wybranego zakresu
infrastruktury i systemów
teleinformatycznych
wspieramy obsługę
incydentów
bezpieczeństwa

Model świadczenia usług
zawiera zakres usług MINI
SOC, rozbudowany o:
●
monitoring całej
infrastruktury IT
i posiadanych systemów
bezpieczeństwa
●
monitoring usług
kluczowych lub cyfrowych
w rozumieniu ustawy
KSC
●
pełną obsługę
incydentów
bezpieczeństwa
począwszy od
wykrywania,
rejestrowania,
analizowania,
klasyfikowania, działań
naprawczych,
ograniczenia skutku po
dostarczenie zaleceń
konfiguracyjnych

w przypadku konieczności
wynikającej z ustawy
o KSC wyznaczamy osobę
odpowiedzialną za
utrzymywanie kontaktów
z podmiotami krajowego
systemu
cyberbezpieczeństwa (tzw.
CSiRT,y)

FULL SOC
Dedykowany dla dojrzałych
organizacji, które posiadają
rozbudowane usługi
i procesy oraz systemy
teleinformatyczne (w tym
również OT) jak również
rozbudowane systemy
bezpieczeństwa.
Kompleksowa i całodobowa
usługa zarządzania
bezpieczeństwem w pełnym
wymiarze wsparcia:
●
Linia 1 - Operatorzy
●
Linia 2 - Analitycy
●
Linia 3 - Eksperci
Usługa obejmująca
wszystkie systemy
i aplikacje biznesowe oraz
systemy bezpieczeństwa
działające u Klienta.
Usługa świadczona w trybie
24/7/365 w infrastrukturze
klienta

Korzyści:
●
●
●
●
●
●

skuteczne utrzymanie określonego poziomu cyberbezpieczeństwa
zminimalizowanie, ograniczenie przerw w procesach biznesowych
ograniczenie strat materialnych i intelektualnych
dostęp do wiarygodnych danych na temat zagrożeń
pro aktywne działanie wyprzedzające pojawienie się sytuacji kryzysowych
wiedza dająca przewagę w wykrywaniu, reagowaniu i przeciwdziałania zagrożeniom
podniesienie dojrzałości firmy w zakresie cyber zagrożeń

Więcej informacji? Napisz: soc@neantic.pl

