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2 600 нови уязвимости се 
появяват всеки месец

през 2022 г. Това е 25% 
ръст спрямо 2021 г.

10% от атаките* 
използват стари 

уязвимости на повече от 
2 години

В 60% от случаите 
неотстранените 

уязвимости водят до 
изтичане на данни



Регулярно сканиране за 
уязвимости

(Vulnerability 
Assessment)

Мониторинг на крайните 
точки в мрежата

(Endpoint Detection and 
Response)

24x7 мониторинг на 
системите

(Advanced Security 
Operations Center)

КАК ДА ПОСТИГНЕТЕ МНОГО С МАЛКО?



Регулярно сканиране за уязвимости

Как работи?

Системата сканира цялата ИТ инфраструктура на 
организацията и всяко устройство свързано към нея. 
Точността на резултатите от сканирането е 99.999%.

Какво получавате?

Доклад, който показва уязвимостите на всяко активно 
устройство във вашата мрежа, приоритизира уязвимостите и 
ви дава конкретни насоки как да ги елиминирате.

Как ви помага да се защитите?

Ограничавате възможностите, които могат да застрашат 
сигурността на вашата мрежа.

Организации, с които вече работим:



Защита на крайните точки в мрежата

Как работи?

Инсталира се на работни станции и сървърни системи и следи 
за подозрителни действия или опити за проникване.

Какво получавате?

Автоматично изолиране на крайната точка от мрежата в 
случай на проникване или „атака“ към нея. Допълнително 
представя информация за структурата и технологичната 
пътека на атаката, с цел бъдеща защита.

Как ви помага да се защитите?

Проактивно премахва заплахи, преди да причинят щети.

Организации, с които вече работим:



Advanced Security Operations Center

Как работи?

24x7 наблюдение на ИТ ресурсите на организацията от 
квалифициран екип от киберексперти.

Какво получавате?

24х7 защита от кибератаки на вашата ИТ среда и мигновена 
реакция в случай на реална заплаха. Без капиталови 
инвестиции в инфраструктура, без инвестиция в собствен 
екип, без инвестиция в технологии.

Как ви помага да се защитите?

Открива и неутрализира атаките преди да причинят щети.

Организации, с които вече работим:



Наблюдение на 
сигурността на 
инфраструктурата

Управление на 
уязвимостите

Откриване на 
атаки

Доклади и 
препоръки

Задълбочени 
анализ на атаки

Експертизи, 
бюлетини и 
обучения

Анализ и 
корелиране на 

журнални данни

Наблюдение на 
работоспособ-

ността

Описание и 
приоритизиране 

на активите

Одит на 
инфраструкту-

рата

Автоматизирано 
откриване на 

активите

Резервни копия на 
конфигурацията на 
мрежови системи

Ежемесечно 
външно 

сканиране за 
уязвимости

Анализ на 
външните 

уязвимости

Ежемесечно 
вътрешно 

сканиране за 
уязвимости

Анализ на 
вътрешните 
уязвимости

Разширен 
експертен 
анализ на 

уязвимостите

Препоръки за 
отстраняване

Автоматизирано 
откриване на 

атаки и пробиви

Експертен триаж
анализ

Threat hunting

Препоръки за 
подобряване на 

сигурността

Препоръки за 
бъдещо 

избягване на 
проблема

Идентифициране 
на вектора на 

атака
Доклади

Определяне на 
експозицията 

към атаки (attack 
surface)

Анализ на 
възможността за 

повторение

Анализ на 
влиянието

Компютърни екс-
пертизи (сървъри, 
работни станции, 
мрежови системи)

Ежемесечен 
бюлетин 

Бюлетин при 
спешни заплахи

Бюлетин, 
обвързан с 

устройствата на 
клиента

Обучение за 
повишаване на 

знанията за 
киберсигурността

Advanced Security Operations Center - дейности
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