Cyber Defense Service
Sourcecom Cyber Defense Service skyddar företagens IT-miljöer i real=d. Idag vill
alla ha full access =ll allt hela =den, var de än är och från vilken enhet som helst.
Vi är såklart inte emot access, vi vill helt enkelt bara aD våra kunder får räD access
istället för full access.
Med Sourcecom Cyber Defense Service, minskar ni riskerna aD bli infekterade av
skadlig kod i företaget. DeDa gäller alla enheter på ert nätverk, så som telefoner,
bärbara datorer, läsplaDor etc. Ni får total kontroll över IT-miljön. Sourcecom
Cyber Defense Service är en tjänst som fortlöpande rapporterar vad som sker,
med full transparens gällande konﬁgura=on och loggar, samt personliga
uppföljningar av säkerhetsexperter som hjälper =ll aD justera lösningen över =d så
aD konﬁgura=onen hela =den är relevant. Du som kund kan alltså lägga ert fulla
fokus på uppföljning av rapporterade incidenter och fokusera ert interna
säkerhetsarbete.
Ni beställer eD resultat, vi uJör jobbet!
Finns det ﬂer som påstår sig göra samma sak? Självklart, men inte på eD lika bra
och heltäckande säD! Kaxigt? Ja kanske - men sant. Låt oss förklara…
Tjänstens innehåll
• Assistans vid regelbeställning
• Dokumenterad förändringsprocess
• Övervakning av tjänstens ingående komponenter
• Tillgång =ll expertstöd vid större förändringar
• Månatliga rapporter
• Larm vid säkerhetsincidenter
• Månadsvisa uppföljningsmöten med konkret feedback

Transparent
• Egen inloggning för insyn i konﬁgura=on och loggar
• Övarvakning 24/7 med direktrapportering av larm
• Månadsvisa rapporter
• Personliga uppföljningsmöten där Sourcecoms experter ger rekommenda=oner
på förbäDringar och åtgärder
Mätbar
• Visar vilka aDacker som är iden=ﬁerade och blockerade
• Visar exakt vilka klienter som är infekterade eller påvisar riskfyllt beteende
• Iden=ﬁerar konton med frekvent misslyckade inloggningsförsök
• Erbjuder skräddarsydda rapporter och underlag =ll KPIer
Heltäckande
Sourcecom Cyber Defense Services är uppdelad i följande områden som
samverkar för aD ge dig eD kompleD skydd samt möjlighet aD följa upp och
utreda eventuella incidenter.
• Network Defense
• Datacenter Firewall Defense
• OT & IoT Defense
• Mobile Defense (Android & iOS)
• Computer Defense
• Cloud Service and Infrastructure Protec=on
• Cyber ADack Alerts
• Ac=vity Monitor and Inves=ga=on (Threat Hun=ng)
• Performance & Service Monitor

Heltäckande skydd utan problem

