
AUDIT SIETE

AUDIT VAŠEJ 
POČÍTAČOVEJ 
SIETE OD 
PROFESIONÁLOV 
Získať podrobné informácie 
o jednotlivých prvkoch, 
konfiguráciách a protokoloch 
počítačovej siete, bolo 
v organizáciách so zložitejšou 
technologickou infraštruktúrou vždy 
zdĺhavé a komplikované. Väčšina 
z nich preto aktuálne informácie 
o štruktúre siete a komunikačných 
tokoch poruke nemá.

VÝZNAM AUDITU SIETE

Podrobná dokumentácia siete s kompletným inventárom je pritom pre
IT manažérov a špecialistov, zodpovedných za prevádzku a rozvoj sietí,     
užitočná vždy pri:

PREKÁŽKY INTERNÉHO AUDITU SIETE

Zabezpečiť kompletný hĺbkový audit sieťovej infraštruktúry výhradne 
internými kapacitami nie je ľahká úloha. Dôvody sú kapacitné, časové 
a v neposlednom rade finančné:

Informatici bývajú vyťažení zabezpečovaním 
bezproblémovej prevádzky IT.

Audit siete je bez špeciálneho softvérového nástroja zdĺhavý 
a môže absentovať potrebná miera detailu.

Detailný audit siete iba s využitím ľudských zdrojov 
(technických špecialistov), bez nasadenia špecializovaného 
softvéru, môže byť finančne nákladný vzhľadom na vysokú 
časovú náročnosť.

•  modernizácii technologickej infraštruktúry alebo zavádzaní nového 
systému, 

• zmene dodávateľa alebo odovzdávaní IT do rúk outsourcingovému 
partnerovi, 

• plánovaní investícií do obnovy info-komunikačných technológií, 

• potrebe ľahko a efektívne preveriť či operátor poskytuje na vašich 
pobočkách zmluvne dohodnutú úroveň služieb, 

• opakovaných problémoch alebo náhlom znefunkčnení počítačovej 
siete.

Neplýtvajte obmedzenými 
kapacitami tímu 
zodpovedného za 
fungovanie vášho IT. 
Zverte audit vašej siete 
do rúk profesionálov.
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ČO ZÍSKATE?ČO PONÚKAME?

•  Kompletnú inventarizáciu 
všetkých sieťových prvkov vrátane 
sériových čísiel a statusu podpory  
zo strany dodávateľa (ak dodávateľ 
túto funkcionalitu podporuje). 

• Virtuálny model siete                           
s routovacími pravidlami pre 
možnosť robiť simulácie a zistiť 
potenciálne problémy ešte pred 
zmenami v sieti (napríklad pred 
fyzickým zapojením nových prvkov). 

• Vizualizáciu siete pomocou 
dynamických máp a diagramov, 
ktoré možno exportovať                    
do grafického formátu. 

• Reporty zrozumiteľné aj pre 
netechnických manažérov. 

• Technickú dokumentáciu 
zodpovedajúcu štandardu ITIL. 

• Kvalitnejší manažment a vyššiu 
dostupnosť siete, a to vďaka 
možnostiam:

Poskytneme vyškolených odborníkov 
s rozsiahlymi skúsenosťami s návrhom, 
budovaním, prevádzkou a audito-
vaním sieťovej infraštruktúry.

Bez narušenia prevádzky a akéhokoľ-
vek rizika pre vaše dáta nasadíme 
špičkový auditovací nástroj IP Fabric, 
ktorý automatizuje hĺbkovú analýzu 
siete.

Získate prehľadný a zrozumiteľný 
report s podrobnými informáciami 
o štruktúre a topológii siete, vrátane 
použitých konfigurácií a protokolov.

Poskytneme vám rady a odporúčania 
pre zvýšenie efektívnosti, bezpečnosti 
a prípadnú modernizáciu sieťovej 
infraštruktúry.

Pre audit je potrebná z vašej strany iba 
minimálna súčinnosť. Využiť môžeme 
váš hardvér, alebo nástroj IP Fabric 
nasadíme na náš server, ktorý vhodne 
umiestnime do vašej existujúcej 
infraštruktúry.

•  nájsť konfiguračné rozdiely 
medzi pripojenými 
zariadeniami a prvkami                
s nedostatočnou redundanciou, 

• sledovať zmeny v sieti                
na základe porovnaní                 
so skenom siete v minulosti, 
respektíve vytvoriť referenciu 
pre sledovanie budúcich zmien, 

• vyhľadať kritické prvky siete      
a prioritizácie podľa počtu 
ovplyvnených používateľov, 

• exportovať low-level dizajn 
siete pre každý segment siete     
s detailmi potrebnými              
pre rekonštrukciu siete.

PREČO SOITRON?

GARANCIA VÝSLEDKOV – Garantujeme 
uskutočnenie auditu vrátane vizualizácie 
a technickej dokumentácie.

ŠPIČKOVÉ KNOW-HOW – Naši experti 
na základe auditu upozornia na technické 
slabiny, zraniteľnosti a iné riziká vašej 
sieťovej infraštruktúry a poskytnú 
odporúčania pre redizajn alebo ďalší 
rozvoj siete. 

BOHATÉ SKÚSENOSTI – Sme silný hráč 
na trhu IT technológií s takmer 30-ročnou 
praxou v oblasti poskytovania sieťových 
riešení. Zrealizovali sme stovky inovatív-
nych projektov.


