ADVANCED SECURITY
OPERATIONS CENTER
Откривайте и ограничавайте кибератаки в своята IT среда с постоянно наблюдение,
бърза реакция и подобрение на Вашите мерки за сигурност.

Най-модерните технологии за сигурност, управлявани от
висококвалифицирани и опитни анализатори, на
достъпна цена.
Advanced Security Operations Center (ASOC) е
създаден да открива и предотвратява
потенциални атаки, насочени към
комуникационната и информационна
структура на организациите. За да открива
бързо злонамерени действия, ASOC обединява
най-модерни технологии за киберсигурност с
екип от опитни анализатори.

Днес ASOC помага на частни и правителствени
организации да предотвратяват кибератаки,
спестявайки им голяма част от необходимите
инвестиции. Интегрира се надеждно в тяхната
среда като услуга за наблюдение и предоставя
24/7 защита срещу предвидим месечен
абонамент.

ASOC ВЪВ ВАШАТА ОРГАНИЗАЦИЯ

РАЗКРИВАТЕ И
ОГРАНИЧАВАТЕ АТАКИТЕ

ПОДОБРЯВАТЕ КОНТРОЛИТЕ ЗА СИГУРНОСТ

СПЕСТЯВАТЕ
СРЕДСТВА

При постоянно наблюдение и
най-малките отклонения в
поведението на системите могат
да откроят злонамерени
действия. Експертите на ASOC ги
докладват на Вашия IT екип и
така можем да Ви помогнем да ги
ограничите, преди да нанесат
вреди.

Периодичните сканирания за
уязвимости на Вашата IT
инфраструктура и
наблюдаваните злонамерени
действия представят
възможности за подобрение на
Вашите контроли за сигурност.
Помагаме Ви да ги приложите с
препоръки и подкрепа.

Предоставен като услуга срещу
ясен абонамент, ASOC обединява
технологиите за сигурност,
доказани процеси и екип, който
ги управлява. Така Ви спестява
значителни инвестиции в
оборудване, лицензи и хора.

ПОСТИГАТЕ СЪОТВЕТСТВИЕ С РЕГУЛАТОРНИ ИЗИСКВАНИЯ
Откриването и навременната реакция при атаки е
едно от най-важните изисквания в
информационната сигурност – в ISO 27001, Наредба
за минималните изисквания за мрежова и
информационна сигурност, Общ регламент относно
защита на личните данни. ASOC и включените в

https://tbs.tech

услугата оценки на сигурността, доклади и
препоръки във връзка с изисквания, стандарти и
добри практики Ви помагат да отговорите на това
изискване. Услугата е реализирана така, че данни и
логове не напускат Вашата инфраструктура —
Вашата информация е под Ваш контрол.
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ADVANCED SECURITY
OPERATIONS CENTER
ОСНОВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ
РАЗКРИВАНЕ НА
ИСТИНСКИ ЗАПЛАХИ

РАЗПОЗНАВАНЕ НА
СЛОЖНИ АТАКИ

ОЦЕНКА НА
СИГУРНОСТТА

Обединяваме и анализираме
специализирана информация от
Вашите IT системи. Така
разкриваме истински заплахи,
атаки и инциденти и насочваме
усилията Ви към важните
действия.

Съвременните заплахи могат да
преодоляват контролите за
сигурност на Вашата
организация. Ние използваме
сведения за заплахи, за да
разпознаваме техните следи,
преди да нанесат вреда.

С автоматизирани инструменти
и интервюта на ключови
служители във Вашата
организация откриваме
пропуски в контролите за
сигурност. Даваме Ви препоръки
за тяхното подобрение.

ОТКРИВАНЕ НА
УЯЗВИМОСТИ

ПОДОБРЯВАНЕ НА
УМЕНИЯТА

АДАПТИРАНЕ КЪМ
НУЖДИТЕ

С автоматизирано сканиране
разкриваме уязвимости и
пропуски в настройки на външни
и вътрешни системи. Докладите
ни съдържат информация за
всяка открита нередност и
препоръки за нейното
отстраняване.

Хората са най-слабото звено на
защита на една организация.
Нашите задълбочени и лесни за
разбиране обучения развиват
уменията им да разпознават
заплахите и да реагират
своевременно.

ASOC може да се адаптира към
Вашите изисквания, ако
стандартните планове не
отговарят напълно на тях, на
цена, която можете да си
позволите.

ASOC ПЛАНОВЕ
Услугата ASOC се предлага в три основни плана, създадени да отговарят на нужните на три типа
организации. Може лесно да се адаптира към изискванията и на Вашата организация.

Малки организации

Напреднали организации
с публични онлайн
услуги

Водещи организации със
сложна инфраструктура
и операции

Адаптиран план

LITE

PROFESSIONAL

ADVANCED

CUSTOM

Започнете с постоянно
наблюдение на нивото на
сигурност.

Разчитайте на нашия опит и
препоръки, за да подобрите
своята защита.

Настройте услугата спрямо
специфичните изисквания
на своята организация.

Включва:
- Анализ и корелация на
логове
- Оценка на сигурността
на инфраструктурата
- Автоматично откриване
на атаки и пробиви
- Препоръки
- Потвърждаване на
вектор на атаки
- Доклади и бюлетини за
новопоявили се заплахи

Включва LITE и:
- Месечни външни и
вътрешни сканирани и
анализ
- Експертен анализ
- Препоръки за
подобрение
- Security service exposure
- Адаптиран към Вашата
организация бюлетин

Наблюдавайте всичко в
своята инфраструктура,
подобрявайте уменията на
служителите си, откривайте
и отговаряйте на атаки.
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Включва PROFESSIONAL и:
- Задълбочен анализ на
уязвимости и препоръки
за управление на
обновленията
- Наблюдение за сложни
атаки
- Анализ на вероятност и
въздействие
- Обучения по
информационна
сигурност
- Експертен анализ на
мрежи, сървъри и
крайни устройства
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