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RIZIKA VE SVÉ SÍTI

SOITRON SECURITY SENSOR

VÝHODY NAŠEHO ŘEŠENÍ

TECHNOLOGIE

BEHAVIORÁLNÍ 
ANALÝZA SÍTĚ 

Flowmon - monitorování 
počítačových sítí na bázi datových 
toků (NetFlow/IPFIX). 

Cisco Stealthwatch - monitorování 
počítačových sítí na bázi datových 
toků se zaměřením na bezpečnost.

NEXT-GEN IPS

Cisco Firepower - nová generace IPS  
a Firewallů Cisco s pokročilými 
funkcemi (AVC, AMP). Sleduje pokusy 
o průnik do sítě či hrozby v souborech, 
které vám následně přehledně odpre- 
zentuje.

SANDBOXING

 Forti Sandboxing - dvouúrovňový 
sandbox, doplněný špičkovým 
řešením na ochranu proti škodlivému 
softvwaru a volitelným integrovaným 
zpravodajstvím o hrozbách 
FortiGuard.

Nenechte se zastrašit potenciálním ohrožením bezpečnosti 
vaší firemní sítě. Soitron Security Sensor je námi navržené 
bezpečnostní řešení, které dokáže zanalyzovat síťový provoz, 
jakož i přenášený obsah a upozorní vás na možná rizika  
ve vaší síti.

KOMPLEXNÍ ANALÝZA
Nabízíme vám soubor  simultánních 
komplexních analýz vašeho síťového 
provozu a přenášeného obsahu  
prostřednictvím několika nástrojů.

PŘEHLED HROZEB
Získáte přehled o aktuálních  
hrozbách ve vašem firemním  
prostředí a slabých stránkách  
bezpečnosti.

ÚSPORA VAŠEHO ČASU 
Nasazení a realizaci analýzy zastřešíme 
našimi bezpečnostními odborníky. 
Ušetříme vám čas, který byste useli 
věnovat komunikaci s jednotlivými 
dodavateli.

KOMPLEXNÍ SLUŽBA
Zajistíme pro vás vše od dodávky, 
instalace a konfigurace potřebného 
hardwaru, přes administraci během 
analytické fáze, až po vypracování 
závěrečného přehledného reportu.

PŘEHLEDNÝ REPORT 
Výsledkem analýzy je přehledný gra-
fický report, který můžete následně 
využít k prioritizaci investic do bez-
pečnosti tak, abyste mohli maxima- 
lizovat jejich účinek.

PORADENSTVÍ
Na základě našich zkušeností a od-
borného know-how vám na základě 
získaných výsledků poradíme, které 
technologie jsou pro vás vhodné,  
a doporučíme vám další postup.



Soitron Security Sensor si můžete vyzkoušet během 4-týdenního zkušebního období.  
Jak to probíhá? 

PŘÍPRAVA
Úvodem je potřeba diskuse zúčastněných stran, na níž společně dohodneme detaily 
ohledně průběhu auditu. Seznámíte se se Soitron Security Sensorem - v případě zájmu 
máme vypracované vzorky reportů k nahlédnutí. Pokud by žádná z nabízených techno-
logií nebyla pro vás momentálně zajímavá, umíme sondu přizpůsobit vašim požadavkům 
a nasadit na ní i další technologie. Vaše firemní data zůstavají stále v bezpečí - dříve než 
začneme, podepíšeme NDA (Dohodu o mlčenlivosti).

SOITRON, s.r.o., člen skupiny SOITRON Group
Společnost Soitron je středoevropský integrátor, který působí na IT trhu již od roku 1991. Filozofií společnosti je snaha o neustálý pokrok.
I proto je Soitron lídrem v zavádění jedinečných technologií a inovativních řešení. Svým klientům nabízí produkty a služby v oblasti robotizace
a automatizace procesů, internetu věcí (IoT), IT infrastruktury, komunikačních a cloudových řešení, IT bezpečnosti, IT služeb a outsourcingu,
IT poradenství a aplikací nebo digitalizace IT oddělení. Do produktového portfolia společnosti patří také řešení pro chytrá policejní auta, které
je známé pod značkou Mosy. SOITRON s.r.o. je členem skupiny SOITRON Group, ve které pracuje přes 800 mezinárodních odborníků. Skupina
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SOITRON SECURITY SENSOR

CO VÁS ČEKÁ?

1. TÝDEN

2. a 3. TÝDEN

4. TÝDEN

Sběr dat a průběžné vylepšování nastavení naším týmem odborníků.

     Nasazené řešení v základní konfiguraci nevstupuje do provozu, takže nemá negativní 
     vliv na vaše produkční prostředí. 

     Sběr vstupních dat z vaší interní infrastruktury. 

     Instalace, licencování a nastavení virtuálních strojů. 

     Fyzické umístění Sensoru ve vašich firemních prostorách.

     Zpracování výstupní zprávy a prezentace závěrečného reportu.

     Diskuse ohledně zjištěných skutečností a našich doporučení, možný online deep-dive  
     do získaných dat.

     Demontáž.


