
Obnašamo se kot napadalec in delamo
akcije v dogovoru z naročnikom
v prej opredeljenem okolju

Zajamemo vse lokacije in naprave na
podlagi izvornega IP naslova (strežnike,
delovne postaje, prenosne računalnike,

mobilne telefone, IoT naprave, printerje...)

Spremljamo prometne
tokove in ugotavljamo

anomalije ter indikatorje
možnih okužb (IOC)

Ugotavljamo varnostne
ranljivosti in jih poskušamo
izrabiti

V naprej opredeljenem okolju iščemo in
potrjujemo varnostne ranljivosti

Anomalije oziroma prikrite
napadalce v omrežju

Kaj se dogaja v omrežju Kje so varnostne ranljivostiKAJ
UGOTAVLJAMO

KAKO
POTEKA

KDO GA
IZVAJA

S ČIM GA
IZVAJAMO

KAJ
PREGLEDUJEMO

KAJ
PRIDOBITE

KIBERNETSKI
VAVČER

Želim izvedeti, kaj
se dogaja v omrežju!

Želim odkriti
varnostne ranljivosti!

Certi�cirani etični
hekerji

Z ADS/NDR
sistemom

S programskimi
orodji

Zajamemo tudi razširjen varnostni
perimeter (delo od doma). Opazujemo
prometne tokove in dogajanje znotraj

omrežja.

Strežnike, servise in aplikacije vidne
z Internet omrežja in se nahajajo na
naslovu IP, ki je javno deklariran, da
pripada naročniku.

Varnostni perimeter
organizacije z obrobjem

omrežja

Vnaprej z naročnikom
določene segmente
omrežja

Priviligiranih uporabnikov in storitev ter
seznam pokritosti z rešitvami na končnih

napravah.
Seznam naprednih uporabnikov z visoko

stopnjo varnostnega tveganja.
Navedba vseh zaznav (IOC) in uporabnikov

v omrežju, vključno s potencialnimi
gtožnjami.

Podobne popise Strnjene preglede
Z osnovnimi informacijami o stanju
kibernetske varnosti.
Tehnično poročilo s podrobnim opisom
varnostnih ranljivosti in navedbo ter
oceno možnih posledic zlorab varnostnih
ranljivosti.
Pregled realnih scenarijev zlorab
s priporočili za njihovo odpravo.

Certi�cirani strokovnjaki
za omrežno varnost

in analitiki

Storitev je so�nancirana
Za mikro, mala in srednje velika podjetja
(do višine 60 % upravičenih stroškov).

Že več kot 30 let delujemo na področju IT in smo eden izmed vodilnih sistemskih integratorjev v Jugovzhodni Evropi.
Z ekipo več kot 70 strokovnjakov in specialistov vzpostavljamo sodobna in zanesljiva komunikacijska omrežja, vpeljujemo
hiperkonvergenčno infrastrukturo v podatkovne centre z enostavnim prehodom v računalniški oblak in varnostne
rešitve za zaščito pred naprednimi kibernetskimi grožnjami. Z vpeljavo tehnoloških rešitev, ki temeljijo na strojnem učenju
in umetni inteligenci ter avtoma�zacijo in orkestracijo poskrbimo za zaščito IT in OT infrastrukture.

Smart Com d.o.o., Brnčičeva 45, 1231 Ljubljana - Črnuče
tel.: 01 561 16 06, info@smart-com.si

www.smart-com.si

Kakšne so razlike?

Čas je, da izveste resnico!

Pregled in analiza
omrežja

Sistemski varnostni
pregledVS

Storitev ni
so�nancirana

https://bit.ly/31PKoZo
https://bit.ly/31PhpFc
https://www.smart-com.si/
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