
www.eset.sk

Vyhľadávanie a správa zraniteľností

Sú Vaše informácie V bezpečí?

Zdokonaľovanie informačných technológií dáva organizáciám takmer neobmedzené možnosti rastu 
a zvyšovania produktivity.  Zväčšuje sa taktiež objem aktív, ktoré vyžadujú dôkladnú, pravidelnú kontrolu 
a účinnú ochranu. Neustále sa vyvíjajúce nové druhy hrozieb sú totiž nechceným dôsledkom technologického 
pokroku. Ich sofistikovanosť rastie z roka na rok a núti organizácie zvyšovať úroveň bezpečnosti informačných 
systémov. 

Narastajúci objem technológií prináša so sebou p00otrebu pristupovať proaktívne k odhaľovaniu prípadných 
zraniteľností v infraštruktúre. Organizácie stoja pred výzvou sledovať veľké množstvo bezpečnostných 
informácií, získať informácie o skutočných slabinách a hroziacich útokoch a následne ich spracovať. 

VyhľadáVanie a SpráVa zraniteľnoStí 

Informačná štruktúra každej organizácie zvyčajne obsahuje veľké množstvo zariadení komunikujúcich medzi 
sebou a s vonkajším svetom, čím zvyšuje technologické, finančné, a  taktiež personálne a odborné nároky 
na dosiahnutie  informačnej bezpečnosti. Vyhľadávanie zraniteľností od spoločnosti ESET tieto nároky 
minimalizuje. 

 Tím našich špecialistov nepretržite monitoruje bezpečnostnú situáciu s cieľom poskytnúť profesionálne 
riešenie  “na kľúč“.  Vaše aktíva sú tým pádom dôkladne a pravidelne testované. Nové zraniteľnosti  zaraďujeme 
do skenovania vzápätí po ich objavení, takže budete môcť podniknúť okamžité opatrenia pre efektívnu 
ochranu vašich aktív. 

Testy sú podľa potrieb a požiadaviek zákazníkov optimalizované našim odborným tímom, ktorý môže detailne 
sledovať priebeh riešenia zraniteľností a avizuje prípadné zmeny. Výstupy z bezpečnostných testov a avíza 
môžeme na požiadanie prepojiť s vašimi systémami.

technické detaily

• Služba deteguje desiatky tisícov zraniteľností. 

• Testovanie je možné  spúšťať  okamžite na vyžiadanie alebo v požadovaných  v pravidelných intervaloch

• Selektívny test cieľového systému okamžite po objavení  jeho možnej slabiny 

• Monitorovanie  slabín pre zariadenia:  firewally, VPN koncentrátory, modemy, routery, mail servery  
 a forwardery, vzdialené terminálové prístupy (RDP, VNC, Citrix), DNS servery a cache, Web servery,  
 FTP servery, súborové servery, databázy, VoIP ústredne, telefóny, brány a video konferenčné zariadenia. 

• Výstupmi služby  je popis zraniteľnosti, hodnotenie závažnosti, odkazy na oficiálne zdroje a návrh  
 opatrení automaticky alebo prostredníctvom služby dohľadového centra. 

• Optimalizácia testov  a konzultačné služby prostredníctvom služby dohľadového centra (SOC, Security  
 Operating Centre) . 

• Poskytnutie bezpečného zákazníckeho portálu s technickými informáciami o parametroch a výstupoch  
 služby 

• Notifikácia o zisteniach testov automaticky alebo prostredníctvom služby dohľadového centra 

• Podpora k zavedeniu služby do prevádzky a jej prevádzka s dohodnutou úrovňou (SLA, Service Level  

 Agreement)
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kľúčoVé Výhody 

bezpečnosť ako služba: Vyhľadávanie a správa zraniteľností ako služba.  

okamžité zvýšenie úrovne bezpečnosti: Vyhľadávanie a možnosť eliminácie zraniteľností v reálnom 
čase, formou návrhu okamžitých krokov k náprave.Outsourcing funkcie CSO

zhoda s iSo 27000:  Plnenie požiadaviek ISO/IEC 27001:2005, A.12.6 Technical Vulnerability Management   

znižovanie nákladov: Odpadá potreba obstarávať a udržiavať špeciálne zariadenia alebo softvér a 
zamestnávať vyškolený personál.

kompatibilita: Výsledky testov a avíza je možné previazať s vašim informačným systémom (helpdesk, 
dohľadové centrum) a zabezpečiť tak bezproblémový tok informácií a okamžité reakcie na vzniknutú situáciu.

škálovateľnosť: Chránime siete malých organizácií, aj veľkých zákazníkov s tisíckami zariadení.

ponúkané Služby                                                                                
Spoločnosť ESET ponúka tri úrovne služby na zariadeniach prístupných z internetu: EVA Free, EVA Pro a EVA 

Enterprise (*)..  Tabuľka nižšie uvádza parametre jednotlivých úrovní.

hlavné komponenty /názov služby
eVa free

( paranoia (r) )
eVa pro eVa enterprise

okamžitý test na vyžiadanie ✔ ✔ ✔

periodický test ✘ ✔ ✔

Selektívny test ✘ ✘ ✔

popis zraniteľností
✔

( základný )

✔

( podrobný )

✔ 
( podrobný )

hodnotenie zraniteľností ✘
✔ 

( všeobecné )

✔ 

( SOC )

návrh opatrení ✘ ✔
✔ 

( SOC )

pravidelný reporting ✘ ✘
✔ 

( SOC )

notifikácia ✘
✔ 

( email )

✔ 

( email, SMS, SOC )

zákaznícky portál ✘ ✔ ✔

prepojenie s iS zákazníka ✘ ✘ ✔

technická podpora ✘ ✔ ✔

zhoda s iSo 27000 ✘ ✔ ✔

Pozn.: (*) EVA, ESET Vulnerability Assessment

o eSet Services  Spoločnosť ESET, založená v roku 1992, je svetovým výrobcom bezpečnostného softvéru pre domácich i firemných zákazníkov. Rozširovanie portfólia služieb vyústilo v roku 2008 do akvizície Šetrnet,  českej 
spoločnosti s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti IT a bezpečnosti. V roku 2009 bola vytvorená divízia ESET Services, ktorá poskytuje produkty manažovanej bezpečnosti a konzulting pre malých a stredných podnikateľov (SMB) 
a pre veľkých firemných (Enterprise) zákazníkov.  Výhradné zameranie sa na služby informačnej bezpečnosti sleduje poskytnutie maximálnej pridanej hodnoty v tejto oblasti.  Zázemie ESET, globálne uznávaného dodávateľa 
bezpečnostných riešení a dôraz na odbornosť pracovníkov ESET Services je garantom kvality poskytovaných služieb.
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