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Testování zranitelností sítě

Popis produktu

Činnosti prováděné v rámci služby

Jedná se o řízené odhalování a odstraňování zranitelností sítě prostřednictvím
těchto kroků:

Jednorázově
Jednorázová implementace GSM do sítě a nastavení
komunikačních kanálů.

Cílem produktu je zvýšit úroveň zabezpečení sítě zákazníka.

• Aktivní odhalování známých zranitelností jednotlivých prvků v síti.
• Jejich následná klasifikace a prioritizace.
• Návrhy a opatření na odstranění nalezených zranitelností s ohledem
na jejich závažnost.
• Reportování stavu a zaznamenávání veškerých provedených činností.
Aktivní skener umístěný do sítě zákazníka provádí vlastní testy zranitelností
a schraňuje veškeré zjištěné informace. Žádné informace neopustí prostory
zákazníka.
Skener provádí plánované skenování sítě, přidanou hodnotou je přehled o všech
prvcích v síti. Na každý detekovaný prvek se aplikuje sada testů, kterými jsou
odhaleny známé zranitelnosti a nesprávné konfigurace. Skener je dimenzován
na testování až 2 000 IP adres během 24 hodin, a to v závislosti na složitosti
vybraných testů.
Produkt je navržen na HW platformě GSM 150/400 firmy Greenbone, která
umožňuje:
• Programovatelný rozsah testování zranitelností na každém konkrétním 		
zařízení.
• Možnost extrémně důkladného testu před prvním připojením zařízení
do produkční sítě.
• Autentizované testování zranitelností – skener má přihlašovací práva
do testovaného prvku a tím vzroste rozsah detekovaných zranitelností.
• GMS provádí detailní testování z pohledu potencionálního útočníka.
Tím výrazně snižuje četnost falešných hlášení.
• Transformaci jednorázového skenování zranitelností do automatizovaného
procesu.

Měsíčně
Pravidelný reporting zjištěných zranitelností včetně
rozdílů od předchozího běhu.
Nastavování závažností zjišťovaných zranitelností.
Informace o způsobu odstraňování nalezených
zranitelností.
Konzultace s bezpečnostním technikem, zpětná vazba
pro lepší nastavení systému testování.
Výše popsaný rozsah měsíční služby zahrnuje 1 MD
technika specialisty. V případě aktuální potřeby je po
dohodě možné tento rozsah navýšit.

Cenová nabídka
Testování zranitelností : 440 000 Kč (GSM 150)
		
599 000 Kč (GSM 400)
Součástí této ceny je nákup HW GSM 150/400 včetně
1leté podpory výrobce, instalace a konzultace technika
specialisty v rozsahu 12 MD/rok.
Testování zranitelností jako služba:
		 30 500 Kč/měs. (GSM 150)
		 42 000 Kč/měs. (GSM 400)
Součástí této ceny je pronájem HW GSM, instalace
a konzultace technika specialisty v rozsahu 12 MD/rok.
Minimální doba čerpání této služby je 2 roky.

• Integraci s dalšími bezpečnostními nástroji.
• Odhalení problematických míst sítě, vylepšení účinnost antivirových systémů,
firewallů a dalších bezpečnostních nástrojů.
• Funkce Master Mode – možnost propojení s až dvěma senzory GSM.
(platí pro GSM 400)

DC Product Family - řada produktů společnosti VUMS DataCom, která využívá
dlouholetých znalostí trhu a nabízí partnerům a zákazníkům námi speciálně
navržená řešení s přidanou hodnotou v podobě znalostní báze a technické
podpory.
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