PARTNER PRO VAŠE IT TECHNOLOGIE

Víte, co se děje ve Vašem systému?
LOGmanager – centrální úložiště logů
Systém pro centralizovanou správu eventů a logů z libovolných síťových aktivních prvků, bezpečnostních zařízení i operačních
systémů a aplikačního software. Jeho podstatou je sběr všech relevantních eventů a logů organizace, jejich ukládání do
centrálního zabezpečeného úložiště s předem definovanou retencí a možností prohledávat enormní množství dat v reálném čase.
Výstupy prohledávaní jsou prezentovatovány v textové i grafické podobě s vysokou mírou interakce vzhledem k nalezeným datům.

Proč LOGmanager ?
Centrální přehled s grafickou prezentací
Intuitivní a rychlé vyhledávání

Řešení Kritických IT Incidentů

Audit a forenzní analýza

Plní požadavky Zákona o kybernetické
bezpečnosti, GDPR ISO/IEC 27001 a
PCI-DSS.

Inteligentní alerty a snadné reporty

Uschování logů pro předložení
organizacím zabývajících se
bezpečností nebo Policii ČR.

Sjednocení formátu a retence logů
Dlouhodobé online uložení dat
Podpora clusteru
Centrální úložiště logů s obrovskou kapacitou

Hlavní důvody pro vytvoření centrální správy událostí
1. Provozní a operační důvody
- včasné odhalení událostí, které mohou způsobit neočekávané chování systému
- zkrácení doby potřebné pro odstranění technických problémů

2. Bezpečnostní důvody
-- Nezpochybnitelnost
uloženýchchování
záznamů
zjištění příčin neočekávaného
systému
- Proaktivní vyhledávání potenciálních nebo probíhajících hrozeb
- Analýza průběhu, příčin a dopadů při vzniku bezpečnostních incidentů
- Sledování provozních změn

GDPR

BIT SERVIS spol. s r.o.
Libušská 252
142 00 Praha 4

3. Dodržení souladu s regulacemi a audit
- General Data Protection Regulation (GDPR)
- Zákon č. 181/2014 Sb. (Zákon o kybernetické bezpečnosti)

tel: +420 261 099 999
+420 261 099 987

e-mail: obchod@bitservis.cz
www: www.bitservis.cz

Facebook: BIT SERVIS spol. s r.o.
Linkedin: BIT SERVIS s.r.o.

Klíčové vlastnosti
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LICENCE
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1. Jednoduchý systém licencování. ŽÁDNÉ LICENCE
2. Nízká pořizovací cena
3. Přímá technická podpora výrobcem v českém jazyce
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REPORT

GDPR

ČEŠTINA
4. Zpracování a vizualizace přijímaných dat v reálném čase
5. Snadnější splnění požadavku na shodu s regulací pro GDPR
6. Snadné vytváření reportů a auditních zpráv za běhu

DATA

4

5

Rychle/ Intuitivně / Přehledně / A to vše bez licencí, v češtině a na výkonném hardware

Web
Kompletní informace na http://www.log-management.cz/
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