
S čím vám môžeme pomôcť?
�� �s�bezpečnostným�návrhom�sietí,
�� s�návrhom�vhodných�technických�opatrení,�
�� s�ich�implementáciou,�
�� s�následnou�správou�a�podporou,�
�� s�auditmi�architektúr�a�technológií,�

�� �s�vašimi�otázkami�a�rôznymi�ďalšími�požiadavkami.

Pridané hodnoty AEC 
�� �Vyvíjame�vlastné�nástroje,�ktoré�nám�a�našim�
zákazníkom�zjednodušujú�správu�technológií.�

�� �Testujeme�rôzne�kombinácie�technológií�a�ich�
vzájomnú�integráciu.�

�� �Používame�interné�best-practices�vychádzajúce�
z�reálnych�skúseností�v�rôznych�prostrediach.�

�� �Klientom�radíme�na�základe�našich�skúseností�to�
najlepšie.�Nesnažíme�sa�presadzovať�konkrétne�
výrobky.�

�� �Sme�pre�klientov�dlhodobým�partnerom.�
Nepredávame�krátkozrako�technológie,�ktoré�pre�
nich�nie�sú�vhodné.

�� �Spolupracujeme�s�ostatnými�bezpečnostnými�
tímami�AEC,�čím�zachovávame�nadväznosť�na�iné�
technológie,�výsledky�penetračných�testov�a�na�
už�prevedené�analýzy.�
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Ste už kompletne zabezpečený? 
Myslíte si, že odoláte DDoS útokom? Že 
odhalíte ransomware či iný malware pred-
tým, ako napadne interné informačné sys-
témy? Že z vašej organizácie neunikajú cit-
livé dáta? Že nikto neprevezme kontrolu 
nad vašimi servermi či technologickými 
systémami? Že prejdete bezpečnostnými 
auditmi bez závažných nálezov? A že pri-
tom vaša spoločnosť nenarazí na zásadné 
obmedzenia, ktoré by jej bránili v bežnej 
prevádzke?

Pokiaľ si nie ste istý, tak vám stále zostáva 
priestor pre zlepšenie vašej informačnej 
a najmä sieťovej bezpečnosti.

Sieťová 
bezpečnosť
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Firewall a IPS/IDS
Základné� prvky� sieťovej� infraštruktúry.�
Máme�bohaté�skúsenosti�s�ich�implemen-
táciou�a�správou�vrátane�pokročilej�konfi-
gurácie�a�ladenia�IPS/IPDS�ochrán.

Data Loss Prevention
Vďaka� spolupráci� s� našim� analytickým�
tímom� implementujeme� riešenia� zmyslu-
plne� a� efektívne,� nie� len� na� úrovni� sieťo-
vého�DLP�ale�aj�na�koncových�zariadeniach.

Vulnerability management 
a hardening 

Vďaka� kontinuálnemu� sledovaniu� zraniteľ-
ností�vám�môžeme�pomôcť�včas�a�efektívne�
konfigurovať�ostatné�technológie�tak,�aby�sa�
nájdené�nedostatky�zaplá-
tali,�kým�príde�ich�oprava.

Aplikačné a webové firewally 
Tieto� technológie� sú� dôležitou� súčasťou�
siete� najmä� v�momente,� kedy� vystavujete�
nejakú� službu� do� internetu.�Máme� skúse-
nosti�ako�s�ich�implementáciou,�tak�si�detail-
nou�konfiguráciou.

Centrálna správa 
administrátorských prístupov 

Technológia� umožňuje� sledovanie� správa-
nia�administrátorov.�Zároveň�zjednodušuje�
prístup� na� spravované� systémy� a� zaisťuje�
bezpečné�prihlasovanie.

Management 
firewallových pravidiel

Implementujeme�a�integrujeme�nástroje�pre�
správu� firewallových� politík� a� workflow� ich�
schvaľovania.�Prepájame�technológie�a�busi-
ness�požiadavky.

Sieťový monitoring
Viditeľnosť�do�siete� je�kľúčová.�Pomôžeme�
vám�zaistiť� prehľad�o� tom,� ako� sieť� vyzerá�
a�ako�je�využívaná.�Vďaka�analýze�správania�
tak�dokážete�zistiť�zmeny,�ktoré�môžu�indi-
kovať�bezpečnostný�incident.

DDoS ochrana, proxy a ďalšie 
Dokážeme� pomôcť� aj� s� DDoS� ochranou,�
s� webovými� bránami� a� s� ďalšími� technoló-
giami,�ktoré�sa�do�tohto�zoznamu�už�nevojdú.

Technológie, s ktorými môžeme pomôcť

Príklad schémy siete s bezpečnostnými technológiami.

Sieťové antivírusy
Ochrana� proti� malware� sa� z� veľkej� časti�
presúva� na� koncové� zariadenia.� Napriek�
tomu� je�potrebné�bezpečnosť�vrstviť.�Sie-
ťové�antivírusy�sú�jedným�z�nutných�dopln-
kov�sieťovej�bezpečnosti.

Sandboxing
Neustále�vznikajú�nové�a�nové�modifikácie�
malware.�Už� ho� nestačí� detegovať� len� na�
základe� reputácie.� Je� potrebné� sa� zame-
rať� na� jeho� správanie.� Sandbox� vytvorí�
prostredie� pre� jeho� spustenie�
a�následné�odhalenie.

Cloudové technológie 
Zmieňované� technológie� majú� zvyčajne� aj�
cloudový�variant.�Máme�skúsenosti�s�imple-
mentáciou� cloudu,� cloudovými� architektú-
rami�a�ich�špecifikami.

Log Management a SIEM
Dôležitou� časťou� kybernetickej� bezpečnosti�
je� sledovanie� bezpečnostných� udalostí.� Bez�
neho�sa�o�probléme�v�sieti�môžete�dozvedieť�
pokojne�až�z�médií.�Máme�k�dispozícii�odbor-
níkov� na� implementáciu� a� správu�
SIEM� riešení� a� následnú� analýzu�
objavených�incidentov.

AEC s. r. o., Prievozská 6, 821 09 Bratislava, tel.: +421 254 410 283

AEC a.s., Veveří 102, 616 00 Brno, tel: +420 541 235 466

AEC a.s., Voctářova 20a, 180 00 Praha 8, tel: +420 226 229 133


