
Avancerede trusler kræver et avanceret modspil
Beskyttelse mod det stærkt stigende antal sikkerhedstrusler 
kræver bred og dyb indsigt og forståelse på tværs af en virksom-
heds it-miljøer. Der opstår trusler fra mange forskellige sider, der 
alle efterlader tydelige spor i logfiler og data. Men man kommer 
et spadestik dybere med endpoint- og netværksmonitorering og 
tilhørende analyse. Når berigede data analyseres, får man afdækket 
trusler og risici på en helt ny og langt mere effektiv måde.
 
Hvad kan Security Information & Event 
Management? 
Itadel kan nu tilbyde en it-sikkerhedsløsning inden for næste 
generations SIEM. Elementerne i SIEM er endpoint-/netværksmo-
nitorering, sikkerhedsanalyser og Threat Lifecycle Management i én 
samlet Security Intelligence Platform. SIEM leverer massiv trans-
parens i forhold til de trusler og risici, som de fleste virksomheder 
ellers ikke får øje på.

SIEM baseres på indsamling af en lang række tidlige trussels-  
indikatorer og adfærdsmønstre, hvilket muliggør hurtig respons og 
efterfølgende afhjælpning. SIEM sørger dermed for at skabe det 
overblik og den indsigt, der skal til for at sikre et forretningskritisk 
it-miljø og leve op til de lovmæssige sikkerhedskrav.

Sporing og bekæmpelse af trusler på én samlet 
platform
SIEM gør det muligt for virksomheder at spore, reagere på og 
modvirke cybertrusler samt at forhindre skadelige brud på datasik-
kerheden.

We make it simple 

Har du spørgsmål, eller ønsker du at høre mere om SIEM, 
er du velkommen til at kontakte Itadel på 70 10 85 00.  
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Sikkerhed

Følgende komponenter er integreret i SIEM
• Endpoint analyse, med registrering og monitorering  
   af filintegritet
• Analyse af adfærdsmønstre med en holistisk tilgang  
   (på brugere, netværk og endpoints)
• Hurtig kontekstafhængig søgning
• End-to-end workflows til incident orkestrering for at  
   understøtte samarbejde i teamet
• SmartResponse automatiseringsværktøj

Oplev næste   

generations SIEM   

SIEM adresserer tidens mest sofistikerede cybertrusler.  
Den patenterede analyseteknologi foretager løbende realtidsana-
lyse på al aktivitet i virksomhedens it-miljø. På den måde iden-
tificeres trusler, som man førhen ikke ville opdage i tide. Når en 
trussel spores, kan analytikere hurtigt kvalificere og undersøge ved 
at kigge dybere ind i de berigede data. Platformens orkestrering af 
sikkerhedshændelser og det patenterede SmartResponse auto-
materingsværktøj hjælper virksomhedens sikkerhedsmedarbejdere 
med effektivt at udføre Threat Lifecycle Management.

Time-to-Value
Integreret arkitektur, out-of-the-box sikkerhedsanalyse og end-
to-end workflows sørger for, at virksomheden effektivt bliver 
beskyttet og er i stand til at håndtere de mest presserende sikker-
hedssituationer.
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Sporer ulovlig 
adgang til jeres 

netværk

Nemt for jer at 
administrere

Security Information & Event Management (SIEM) tilvejebringer en højere it-sikkerhed i virksomhedens it-miljø 
via indsamling af logs fra alle servere, firewall m.fl for derigennem løbende at analysere indhold, trafikmønstre og 
ændringer i miljøet. 

SIEM er modulært opbygget, så kundetilpassede løsninger, kontroller mv. kan indarbejdes. Compliance i forhold til 
internationale it-sikkerhedsstandarder som fx ISO27001 kan indarbejdes efter kundespecifikke behov.

Via SmartResponse automatiseringsværktøjet kan der indarbejdes automatiserede handlinger, der kan afhjælpe i 
forhold til fx ransomware angreb i virksomhedens miljø.


