RAC CISS
CONTINUOUS INTERNET SECURITY SCREENING

RAC CISS je řešení vyvinuté pro nepřetržité a proaktivní zajištění
bezpečnosti

vašeho

Internetového

připojení.

Jeho

jádrem

je

periodické testování a hodnocení zranitelností vaší sítě (všech
dostupných zařízení a služeb) z prostředí Internetu a poskytování
nepřetržitého „helpdesku“, který informuje o aktuálních, relevantních
hrozbách a poskytuje návody a doporučení pro jejich eliminaci, se
stanovenou dobou odezvy.
Kontinuální, preventivní a proaktivní přístup k řešení bezpečnosti
Internetového připojení a provozu počítačových systémů a služeb na
Internetu je v současnosti nezbytným předpokladem pro zajištění
jejich dostupnosti a důvěryhodnosti. Realizovat množství potřebných
činností vlastními silami je pro většinu firem neefektivní. Přeměníme
tyto činnosti ve standardní, řízený proces. Kritéria, která jsou v
současné době kladená na prostředky bezpečného Internetového
připojení směřují k tomu, aby se problém jeho řízení a kontroly
posunul od specializovaných činností ke standardně řízenému a
kontrolovatelnému podnikovému procesu, aby se organizace mohla
věnovat jejímu „core-business”
prostředky na podpůrné činnosti.

a

nevynakládala

neadekvátní

Přizpůsobení potřebám zákazníka
Periodicita testů může být
sjednána v řádu dní, týdnů
nebo měsíců, dle
provozu systémů.

citlivosti

Doba odezvy podpory a řešení
problémů může být sjednána
v řádu dní, hodin nebo „online“.
Rozsah činností jednotlivých
etap a částí řešení CISS může
být
sjednán
individuálně,
s ohledem
na
prostředí,
potřeby a cíle zákazníka.

PŘEHLED O BEZPEČNOSTI INTERNETOVÉHO ROZHRANÍ K DISPOZICI

Hlavní přínosy

Způsob realizace

Budete znát průběžně aktuální stav a změny

Dodavatelsky, renomovanou konzultační firmou

v dostupnosti a viditelnosti Vašich systémů,

s desetiletým odborným zázemím a praxí.

služeb a protokolů z Internetu.

Nasazením specializovaných aktualizovaných

Budete mít vaše systémy průběžně zkoumány
na výskyt nových zranitelností a preventivně
testovány proti hrozbám útoků z Internetu.

a identifikovaným hrozbám a zranitelnostem ve
vámi stanoveném čase odezvy.
průběžně

objevených

partnerských organizací a výrobců technologií.
Metodika RAC ISSEC pro provázané, praktické
bezpečnostní zkoumání systémů, služeb a

informováni

zranitelnostech

Využitím desítek specializovaných informačních
zdrojů a aktualizovaných databází institucí,

Budete znát opatření a řešení k nalezeným

Budete

nástrojů pro analýzu a testování zranitelností.

o

systémů,

nově
které

používáte, o aktuálních a pro vás relevantních
hrozbách v prostředí Internetu a o nových
postupech, mechanizmech a technologiích pro

aplikací.
Bezpečnostní analýza pro počáteční identifikaci
systémů
technická

a

nastavení.

analýza

Volitelně

hrozeb,

podrobná

zranitelností

a

protiopatření.

jejich eliminaci.
Penetrační testování pro preventivní testování

Výhody dodavatelského řešení
Nemusíte

vlastními

silami

odolnosti proti novým útokům ve zvolené
monitorovat

a

periodě.

vyhodnocovat četné odborné informační zdroje,

Bezpečnostní audit pro závěrečnou kontrolu

ani analyzovat problém a hledat řešení.

stavu systémů a dodržování doporučených

Budete včas upozorněni na každou novou

opatření.

zranitelnost

a

hrozbu

související

s vaší

Program

partnerské

podpory

pro

zajištění

technologickou infrastrukturou, dříve než vás na

průběžné telefonické i osobní asistence ve

ní upozorní „script-kiddies“ nebo „hackeři“.

zvolené intenzitě.

Budete se rozhodovat na základě rychlých,
aktuálních a přesných podkladů s naší pomocí.

Risk Analysis Consultants, s. r.o.

Risk Analysis Consultants je nezávislá poradenská společnost

Táborská 4

poskytující služby a řešení ve všech oblastech bezpečnosti
informací v souladu s mezinárodními normami, související národní
legislativou a respektováním individuálních podmínek klientů.
Od roku 1995 pomáhá zajišťovat bezpečnost informací
v informačních systémech organizací státní správy, bank,
finančních institucí, telekomunikačních společností a průmyslových
podniků v České republice i v zahraničí.
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