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Reakce

SMYSLUPLNÉ ZABEZPEČENÍ 

V rámci svých služeb nejprve poznáváme
kontext zákazníka a poté mu navrhneme řešení
na míru. Proto děláme bezpečnost
smysluplně.

O NÁS

Jsme BITS4S s.r.o., česká znalostní společnost
zabývající se kybernetickou bezpečností,
sesterská firma Bits2b s.r.o., která se
dlouhodobě věnuje datové analytice.

Máme mnohaleté zkušenosti z oblasti v IT a OT
security, a společné přesvědčení, že
kybernetická bezpečnost by měla mít ve všech
firmách vysokou prioritu, protože zabezpečení
IT a OT rozhoduje o funkčnosti a odolnosti
firmy.

SLUŽBY

Proaktivní bezpečnostní dohled a obrana
kybernetického prostředí, reporting, analytika
a automatizace procesů (SOAC)
Bezpečnostní audity a analýzy -
Standardizované prověření bezpečnostních
procesů a nastavení či analýzy na míru
Instalace a optimalizace - Návrh optimální
konfigurace bezpečnostních nástrojů, jejich
implementace a/nebo pravidelná optimalizace v
čase
Zabezpečení rolí manažera kybernetické
bezpečnosti, architekta kybernetické
bezpečnosti, analytiků, specialistů
Školení pro C-level, nižší management, běžné
uživatele či administrátory

Míra úsilí k řešení
incidentu SE SOAC

www.bits4s.com office@bits4s.com
#bezpečnostsmysluplně  

BITS4S s.r.o., Štefánikova 639, Pardubice 530 02 
IČO: 09921061

5 %

Reakce

Poznejte službu Security Operations & Analytics
Center (SOAC). V Bits4s do všech procesů v rámci
SOC přidáváme navíc kvalitní datovou analytiku,
vysoký stupeň automatizace a porozumění
Vašemu kontextu. Tím posouváme bezpečnostní
dohled a ochranu Vaší firmy na vyšší úroveň.

SOAC

Míra úsilí k řešení
incidentu BEZ SOAC

Bezpečnostní nástroje či běžný bezpečnostní dohled chrlí řadu
reportů, alertů. Váš Security tým často nestíhá vše včas
analyzovat, vynaloží velké úsilí jen na získání přehledného obrazu
o situaci. Na důležitá rozhodnutí a efektivní řešení, na kterých
často stojí bezpečnost celé firmy, nezbývá dostatečná kapacita.
Bits4s, a naše služba SOAC, Vám dodá přehledné informace o
všech incidentech, důležitých událostech a trendech. 

Posuneme Vás tak do komfortní pozice, kdy budete mít čas
rozhodovat na základě relevantních a přehledných informací. 
Kromě standardního dohledování a analytiky se zaměřujeme na
automatizaci - dokážeme strojově vyhodnocovat data z hrozeb a
událostí, a odpovědi automatizovat. To šetří čas i peníze, přičemž
kvalita ochrany společnosti stoupá. 

IT, IoT a OT

Instalace nástrojů, prvotní nastavení nástrojů; ověřovací
provoz; upřesnění nastavení na základě zpětné vazby,
prvních třicet dní rutinního provozu

Zahájení, nastavení, první běh 

Dodání zprávy o nasazení a prvotních zjištěních,
projednání první zprávy; upřesnění nastavení nástrojů
a procesů, skeny zranitelnosti (vnější a vnitřní),
druhých třicet dní rutinního provozu

První zpráva, upřesnění, druhý běh 

Dodání podrobné analytické zprávy s přehlednou
manažerskou částí, projednání zprávy; upřesnění
nastavení na základě projednání zprávy,
rutinní provoz, 3. část

Druhá zpráva, upřesnění, třetí běh 

Závěrečná a rozdílová zpráva, prezentace,
nabídka na pokračování, možné bezešvé
pokračování projektu

Závěrečná zpráva, možnost pokračování
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VZOR POC SOAC
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