LogDock
Cloudové řešení pro log a flow management a SIEM
Vzrůstající důraz na zabezpečení síťové infrastruktury, legislativní normy i na reporting a audit, to vše zvyšuje důležitost
systémů pro sběr a analýzu logů a toků ze sítě. Ty se nachází v různých zařízeních a softwaru od rozdílných výrobců.
DataSpring vytvořil a provozuje ve vlastním cloudovém prostředí nástroj LogDock, který je vhodný pro log management,
flow management a SIEM. Možnost jeho využití nabízí nyní i vám.

Co je LogDock

Klíčové vlastnosti

logů a toků z libovolných síťových aktivních prvků, bezpeč-

• SIEM funkcionalitu

nostních zařízení, operačních systémů a aplikačního soft-

• centrální přehled s grafickou prezentací – dashboards

ware. LogDock zajišťuje sjednocení logů a přehlednou in-

• rychlé vyhledávání

terpretaci informací z mnoha zařízení a softwarů rozdílných

• forenzní analýza

výrobců. Jeho využitím získáte užitečný nástroj pro realizaci

• korelace událostí

správných rozhodnutí v oblasti bezpečnostních a operač-

• alerting

ních činností ve vaší společnosti. Díky naší službě můžete

• reporting, předpřipravené reporty, reporty na shodu

Služba LogDock slouží pro centralizovanou správu eventů,

tato data dlouhodobě ukládat v nezpochybnitelné podobě

• centrální úložiště logů a toků pro vaši organizaci

s předpisy

pro potřeby shody s předpisy, požadavky pro forenzní analý-

• sjednocení formátu logů

zu a případné bezpečnostní audity.

• dlouhodobé uložení
• možnost připojení přes API rozhraní

Varianty LogDock

• plní požadavky Zákona o kybernetické bezpečnosti

LogDock provozujeme ve dvou variantách, které se od

a ČSN ISO 27001 pro pořizování auditních záznamů

sebe liší jednotlivými funkcionalitami.

• uchování logů pro předložení organizacím zabývajících

LogDock Basic – jedná se o základní variantu, která

• ukládání logů ze všech síťových a bezpečnostních

se bezpečností CESNET-CERST a CSIRT nebo Policii ČR

umožní sběr logů z různých platforem, jejich normalizaci
a ukládání do databáze a rychlé prohledávání těchto dat
prostřednictvím webového rozhraní. Nad těmito daty
můžete vytvářet dashboardy (přehledy) dle svých potřeb.
LogDock Advanced – jedná se o kompletní log management, flow management a SIEM (management bezpečnostních

a

informačních

událostí)

provozovaný

na

enterprise platformě. Řešení poskytuje komplexní vhled
do celého síťového provozu a pomocí zabudovaných
analytických funkcí dokáže identifikovat bezpečnostní
hrozby, které se mohou stát podkladem pro vyšetřování
bezpečnostních incidentů.

Více informací na www.dataspring.cz/logdock

zařízení, serverů a stanic
• předcházení ztrátě kritických dat
• sběr logů pro řešení provozních problémů
a bezpečnostních incidentů
• intuitivní a rychlé vyhledávácí rozhraní

Jaké informace získáte
Unikátní ID incidentu

Závažnost incidentu

Popis incidentu

Z jakých důkazů byl identifikován
Čas detekce

Cíl incidentu

Doba trvání incidentu

Aktuální řešitel

Kdo způsobil incident

Kolik incidentů způsobil

Poznámky

Zdroje událostí

Kategorizace událostí

Poslední aktivita

Proč DataSpring?

• provozujeme služby z certifikovaného TIER III datového centra umístěného v České republice
• máme certifikaci ISO 27001
• jsme vlajková loď KKCG v oblasti ICT služeb
• jsme flexibilní a máme individuální přístup k zákazníkovi
• nabízíme bezpečné řešení postavené na dedikovaném firewallu s logickou izolací od ostatních zákazníků s vlastním
síťovým prostorem
• nebojíme se investovat do nových trendů a technologií
• naše řešení zálohování je na českém trhu unikátní
• nabízíme vysokou flexibilitu a modularitu služeb
• používáme pouze enterprise technologie a klademe důraz na bezpečnost a kvalitu poskytovaných služeb
• garantujeme kvalitu služeb v rámci SLA

Pomoc na dosah ruky

V případě zájmu o podrobnější informace k uvedeným službám nás kontaktujte na adrese: obchod@dataspring.cz

DataSpring s. r. o.
K Žižkovu 851/4

190 00 Praha 9 - Vysočany
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Více informací na www.dataspring.cz/logdock

SPOLEČNOST JE ČLENEM INVESTIČNÍ SKUPINY

