
 NÁŠ BEZPEČNOSTNÍ TÝM 

Nejúčinnější zbraní v boji proti 
útočníkům je kontinuální bezpeč-
nostní monitoring, analýza       
a vyhodnocování událostí z logů    
kritické infrastruktury.   

K tomu využíváme procesně       
i technologicky vyspělých vlast-
ností Security Operations Centra 
(SOC).  

Nové případy kybernetických útoků s vážnými dopady do fungování businessu organizací svědčí o vysoce 
promyšlených a komplexních scénářích útoků. Podniky ztrácejí tempo s útočníky a chybí jim profesionální 
kybernetická obrana pro nasazení účinných bezpečnostních procesů. Monitoring bezpečnostních událostí 
vyžaduje vysokou míru odbornosti, zkušeností a přehledu z oblasti kybernetických hrozeb napříč státy i 
segmenty různých odvětví. Kybernetický prostor nezná hranice a znalosti o jeho dynamice jsou klíčové pro 
efektivní řešení lokálních bezpečnostních incidentů.  

Služby ak�vní kyberne�cké obrany 

S   C 

umím eliminovat  
kyberne�cký útok 

používám nejmoder-
nější nástroje 

vytvářím nejlepší   
scénáře nápravných 

opatření 

sbírám důkazy  
pečlivě a rychle 

jsem vycvičen 
v profesionální 

kyberaréně 

CO VÁM SOC PŘINESE? 
• zefek�vníte celkový proces

vyhodnocování ICT bezpeč-
nos�

• preven�vní i reak�vní
opatření pro� incidentům
zajis2 špičkoví exper�

• zajis2te si kompletní péči
o řízení  bezpečnostních
událos2 a incidentů 

• op�malizace využi2 log
zdrojů a monitoring
kri�ckých aplikací

ARCHITEKT 
FORENZNÍ  
ANALYTIK 

EXPERT ANALYTIK OPERÁTOR 

Pracujeme efekCvně jako tým a zvládáme kyberútoky s maximální koncentrací! 

Nabízíme unikátní koncept Security Intelligence ke komplexnímu řízení bezpečnos� informací napříč komunikační, aplikační i 
datovou infrastrukturou. Tato moderní řešení umožňují vhodnou vizuální formou poskytovat v reálném čase relevantní infor-
mace o současných i potenciálních hrozbách a rizicích. Přístup je založen na samoučících se technikách a umělé inteligenci,  
které primárně sledují trendy chování externích i interních datových komunikací. Přehledné výstupy poskytují zcela nový pohled 
na reálný stav celkové bezpečnos� organizace, který je srozumitelný nejen specialistům, ale poskytuje vrcholové informace i pro 
top management. 



KLÍČOVÉ VLASTNOSTI SLUŽBY 

• nonstop fungující tým vysoce kvalifiko-
vaných operátorů a analyCků IT bezpeč-
nos� sledující projevy hrozeb ve vaší
infrastruktuře

• orientace na kriCcké IS (chráníte ak�va
s největší hodnotou)

• specializovaný proces Emergency
Problem Management (EPM)
umožňující okamžitou reakci na závažné
bezpečnostní incidenty

• sběr a analýza externích informačních
zdrojů pro zvýšení účinnos� boje
s kyberne�ckými hrozbami

• snadné nastavení služby včetně možnos2 
jejího krátkodobého pronájmu (odpadá 
závislost na poskytovateli služby)

• využi2 služby hostované v našem
prostředí

ANALÝZA BEZPEČNOSTNÍCH     
UDÁLOSTÍ V RÁMCI SOC 
Všechny služby bezpečnostního monitoringu a navíc 

⇒ analýza a idenCfikace míry rizika detekova-
ných událos2 

⇒ hledání a implementace známých řešení
a doporučení systémových opatření 

⇒ systém reakce na vysoce závažné bezpečnostní
incidenty na které neznáme řešení (Incident 
Response Team—IRT)  

⇒ forenzní šetření
⇒ repor�ng řešených incidentů

BEZPEČNOSTNÍ MONITORING
⇒ kon�nuální monitoring a iden�fikace událos2

v reálném čase 
⇒ konsolidace informací o technických ak�vech

chráněné infrastruktury 
⇒ upozornění zákazníka v případě detekce

incidentu, spolupráce při šetření 
⇒ pravidelná hlášení o stavu bezpečnos� vaší

infrastruktury v přehledném repor�ngu 

definice procesu SOC, 
specifikace a přiřazení rolí 

výběr systémů, které budou 
předmětem ochrany 

zavedení řešení, určení případů 
využi2 a iden�fikace zdrojů 

logů 

 

04 
využívání služeb 
bezpečnostního 

monitoringu a SOC 

03 
implementace Log 

Management + SIEM 
řešení 

příprava systému  
řízení bezpečnost-

ních událostí 

02 

POSTUP IMPLEMENTACE SLUŽBY: 

01 
iden�fikace kri�cké 

služby a její       
infrastruktury

využi2 služeb ve vybraném 
režimu bezpečnostního     
monitoringu nebo SOC 

Kontakty: sales@corpus.cz, www.corpus.cz 
Novinky ze světa  ICT bezpečnos�: www.securityexpert.cz  

Moderní ICT bezpečnostní hrozby jsou realita - s námi předcházíte škodám! 


