
Zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti 
dat v moderním podnikání zahrnuje mnoho 
úkolů, od řízení systémů, změnového a kon-
figuračního managementu až po kybernetic-
kou bezpečnostní strategii. Účinná strategie 
musí zahrnovat, mimo jiné, i detekci a reakci 
na bezpečností incidenty, bez které se neo-
bejde žádná společnost zpracovávající cit-
livá data. Úroveň detekčních a reakčních 
schopností přímo souvisí se znalostmi, zku-
šenostmi a kvalitou bezpečnostních nástrojů 
a právě tyto ingredience v našem Cyber 
Defense Centru máme a jsme připraveni 
vám je poskytnout.  

Co získáte? 
•  Sběr a vyhodnocování událostí 24×7

•  Incident response 8×5

•   Uchovávání sbíraných událostí po dobu 6 měsíců

•   Upozornění na provozní a konfigurační chyby 
včetně pomoci s jejich řešením

•  Měsíční reporting  

Limitovaná 
AKCE 
START

pro nové 
zákazníky

Jste povinni řídit se zákonem o kybernetické bezpečnosti? 
Cyber Defense Center vám pomůže požadavky splnit!

Využijte služeb našeho CDC za bezprecedentně 
nízký měsíční poplatek od 25 000 Kč a získejte 
náš plný servis! Přineseme vaší bezpečnosti nový 
pohled, budeme dohledovat klíčové prvky vaší 
infrastruktury (firewall a doménové kontrolery) 
a tím pomůžeme chránit vaše klíčová aktiva.

Nepotřebujete vlastní SIEM, 
stačí využít našich služeb.

www.aec.cz/cdc-start
kontaktujte nás na: cdc@aec.cz



www.aec.cz/cdc

Náš tým
Chod CDC zajišťuje tým zkušených analytiků a SIEM administrátorů s praxí z globálních 
SOC, zkušenostmi s nasazením špičkových technologií a řešením rozsáhlých incidentů 
i APT útoků na lokální i globální úrovni.

Služby CDC 
•   Log Management 

sběr, normalizace a uchovávání logů (retence volitelná).

•   Security Monitoring 
nasazení a rozvoj detekčních pravidel, analýza bezpečnostních událostí a incidentů.

•   Incident Response 
doporučení postupu pro řešení bezpečnostních incidentů a pomoc při řešení.

•   Threat Hunting 
aktivní vyhledávání nových hrozeb a podezřelých anomálií nad shromážděnými 
událostmi z klientských prostředí.

•   Threat Intelligence 
detekčních pravidla jsou obohacována o IOC z externích informačních zdrojů/feeds.

Přínosy našeho řešení
Cyber Defense Center poskytuje vyšší ochranu s menšími starostmi a nižšími náklady

Významná redukce rizik – Nadstandardní úroveň ochrany klienta díky kontinuálnímu 
monitoringu a neustálému rozvoji detekčních pravidel. CDC tým s rozsáhlými zkušenostmi 
řeší detekované události samostatně a efektivně.

Nižší náklady – CDC služba představuje pro klienta při vysoké kvalitě nižší náklady 
než interní provoz. Odpadají starosti s hledáním, zapracováním a retencí expertních 
zaměstnanců. 

Špičkové technologie – používané nástroje se řadí mezi TOP produkty na trhu (SIEM, 
EDR, Threat Intelligence). Kontinuálně sledujeme vývoj produktů, dodáváme důkladně 
otestované a prověřené funkcionality.

Využíváme dlouholeté zkušenosti a spolupracujeme napříč všemi divizemi AEC

Pentesteři – využíváme zkušeností našich pentesterů z reálných prostředí 
a přizpůsobujeme tomu skladbu korelačních pravidel a pravidelně testujeme naše detekční 
schopnosti včetně práce našich analytiků.

Risk & Compliance – spolupracujeme s procesními specialisty při tvorbě a dokumentaci 
procesů mezi zákazníky a CDC.

Technologie – naši kolegové nám pomáhají s odstraňováním problémů detekovaných na 
bezpečnostních řešeních u zákazníka (konfigurace FW, IDS/IPS, DLP apod.).

Nejširší portfolio bezpečnostních služeb v ČR


