BEZPIECZEŃSTWO TELEINFORMATYCZNE
Analiza podatności komponentów środowiska IT – usługa polegająca na
sprawdzeniu, czy wykorzystywane komponenty nie posiadają podatności, które
osoba nieuprawniona mogłaby wykorzystać i np. przejąć kontrolę nad usługą
bądź urządzeniem.
Testy penetracyjne aplikacji webowych i mobilnych – usługa polegająca na
przeprowadzeniu kontrolowanego ataku na aplikacje webowe i mobilne, który
pozwala sprawdzić odporność komponentu na zagrożenia bezpieczeństwa oraz
wskazać podatności, które mogą zostać wykorzystane do przełamania
zabezpieczeń.
Testy penetracyjne środowiska IT – podobnie jak dla aplikacji webowych
i mobilnych, przeprowadzony kontrolowany atak pozwala sprawdzić odporność
usług oraz wskazać potencjalne ich podatności. Przy usługach sieciowych
występują inne podatności aniżeli przy aplikacjach webowych, dlatego też do
tego rodzaju pracy wykorzystywane są osoby doświadczeniem w środowisku
sieciowym.
Audyt konfiguracji systemów i usług – usługa pozwalająca zweryfikować czy
zastosowana konfiguracja systemów IT, wspierająca bezpieczeństwo, jest
wydajna oraz bezpieczna. Sprawdzenie konfiguracji dokonywane jest przez
doświadczone w zarządzaniu danym komponentem osoby.
Testy wydajnościowe, funkcjonalne, kompatybilności – usługa pozwalająca
sprawdzić np. ile maksymalnie użytkowników w danym czasie może korzystać
z naszych usług, jak wydajna jest obecna infrastruktura. Testy pozwalają
sprawdzić również, czy w aplikacji nie występują jakieś błędy oraz czy aplikacja
jest kompatybilna np. z wybranymi przeglądarkami internetowymi.
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BEZPIECZEŃSTWO ORGANIZACYJNE IT
Bezpieczeństwo informacji – usługa polegająca między innymi na wdrożeniu
polityki
bezpieczeństwa
informacji
(PBI),
zinwentaryzowaniu
zasobów
przechowujących cenne dla organizacji informacje, przeprowadzeniu analizy
ryzyka, odpowiednim sklasyfikowaniu danych.
Audyt bezpieczeństwa procesów IT – usługa pozwalająca sprawdzić czy
procesy działające w obszarze IT są odpowiednio skonfigurowane. Czy przepływ
informacji przeprowadzany jest prawidłowo i zgodnie ze światowymi
standardami.
Audyt zgodności z istniejącymi standardami – usługa pozwalająca
sprawdzić, czy organizacja postępuje zgodnie w wytycznymi danego standardu,
np. ISO 27001, PCI DSS. W ramach usługi pomagamy również w wyborze
i wdrożeniu odpowiedniego standardu.
Testy
socjotechniczne
–
usługa
polecająca
na
przeprowadzeniu
kontrolowanego ataku socjotechnicznego polegającego na przekonaniu
pracownika aby wykonała dla nas to, czego od niej oczekujemy, a czego
domyślnie by nie zrobiła bądź nie powinna zrobić. Np. przekazać hasło do
swojego konta, przekazać poufne informacje na temat działalności firmy, wpuścić
danej osoby do przedsiębiorstwa.
Zarządzanie ciągłością działania – w ramach usługi pomagamy w tworzeniu
strategii, polityk, planów ciągłości działania procesów biznesowych i IT.
Wspomagamy przy przeprowadzaniu analizy wpływu na biznes, tworzymy
scenariusze zdarzeń, analizujemy ryzyka, koordynujemy wykonanie testów.
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świadczymy
usługi w
obszarze
bezpieczeństwa
teleinformatycznego. Współpracujemy z wieloma wybitnymi ekspertami.
Korzystając z naszych usług mają Państwo gwarancję, że do każdego projektu
zostaną przypisane osoby posiadające odpowiednie doświadczenie. Zespół
wykonujący prace umiejętnościami i doświadczeniem zawsze zostanie
dopasowany do konkretnych potrzeb naszego Klienta. Świadczymy wysoką
jakość usług. Nasz zespół może pochwalić się posiadaniem wielu branżowych
certyfikatów, które również potwierdzają posiadane doświadczenie. Posiadamy
między innymi certyfikaty: CISSP, OSCP, OSCE, CEH, CCSE, CCSA, MCP
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