Vulnerability
Management

Riadenie zraniteľností je kompletný
proces zahŕňajúci detekciu, analýzu
a vyhodnotenie zraniteľností vrátane
ich odstránenia. Z hľadiska zabezpečenia systémov je Vulnerability Management absolútne kľúčový, a preto by
ho mala mať zavedený každá firma.
Na jednoduchú a rýchlu detekciu zraniteľností v sieti možno využiť skenery
zraniteľností alebo nástroje pre Vulnerability Management.

www.aec.sk

S čím vám môžeme pomôcť?
Výber a implementácia vhodného nástroja
Nastavenie procesov riadenia zraniteľností
Technologické integrácie (SIEM, Service Desk,

CMDB a ďalšie)
Vytvorenie a customizácia reportov
Analýza a vyhodnotenie zraniteľností
Hardening a kontroly súladu (compliance)

Prečo zvoliť AEC?
Produkty VM implementujeme od roku 2010.
Máme za sebou desiatky implementačných

a integračných projektov.
Navrhujeme a vyvíjame vlastné integrácie, ktoré
testujeme v našom prostredí.
Urobili sme hardening viac než 40 rôznych
platforiem.
Sme platinovým partnerom spoločnosti Tenable,
ktorej technológiu sme priniesli do Česka.

Vulnerability Management

Nenechajte sa zaplaviť kritickými zraniteľnosťami
Kľúčovou funkciou pre faktické odstránenie zraniteľností je prioritizácia. Pokiaľ sú výstupom vášho riadenia zraniteľností stovky kritických položiek, ktoré iba reportujete vlastníkom aktív, k žiadnemu reálnemu odstráneniu zraniteľností
nedochádza. Vhodný nástroj pre Vulnerability Management musí administrátorom prácu uľahčovať, a nie naopak! Rozhodujúca je prioritizácia, ktorá zohľadňuje
aj ďalšie dôležité parametre než len CVSS.
Informácie
Závažnosť
Vektor
Možnosť
Predovšetkým poskytuje aktuálne informáz Threat
zraniteľnosti
zneužitia
exploitácie
cie z Threat Intelligence, informácie o možIntelligence
nosti exploitácie a definuje jej náročnosť
alebo spresňuje typ zraniteľného systému.
Priorita zraniteľnosti

Inštaláciou zariadenia sa to pre nás nekončí
Sme stabilným partnerom na poli bezpečnosti. Projekt sa pre nás nekončí iba nainštalovaním skenera. Vulnerability Management zahŕňa celý rad špecifických oblastí a v každej z nich vám dokážeme pomôcť. Celý proces dokážeme nastaviť tak,
aby bol plne automatizovaný, a pritom slúžil na efektívne odstraňovanie zraniteľností a predchádzanie bezpečnostným
incidentom.

Analýza
zraniteľností

Akceptácia zraniteľností
Kontrola patchovania

Ticketovací systém
Privileged Access Management
Automatizácia

Patch Management
Change Management
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Skener
zraniteľností

Integrácia s technológiami

Previazanie s procesmi

Hardening systémov
Súlad so štandardmi
Customizácia politík
Penetračné testy

Reporting
zraniteľností

VM as a Service

Customizácia reportov

Tenable Cyber Exposure Platform
Ako platinový partner spoločnosti Tenable ponúkame široké portfólio produktov v oblasti Vulnerability Managementu,
ktoré dohromady poskytujú tzv. Cyber Exposure skóre. Tento termín používa Tenable na hodnotenie pravdepodobnosti
zneužitia zraniteľnosti, ktoré môže viesť až k závažnému bezpečnostnému incidentu.

Tenable informácie
a dáta tre ch strán

Tenable informácie
a dáta tre ch strán

Stanovenie, reportovanie a porovnanie vášho Cyber Exposure skóre
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