T H E MONITORING COMPANY

Med CapSec får du overblik over sårbarhederne i din it-infrastruktur. Du får tilsendt alarmer i tilfælde af forsøg på hacking,
samt anbefalinger til forbedring af sikkerheden.

Beskyt dit IT-miljø!
CapSec
Find sårbarhederne før andre gør det!
CapSec er en service der korrelerer fundne
sårbarheder i din infrastruktur med netværkstraﬁkken imod de sårbare enheder, så du får en
prioriteret liste over enheder, der skal patches.
Sårbarhedsscanninger indsamles automatisk via
fx. Nessus, OpenVas fra alle enheder, der er
forbundet til virksomhedens netværk.
CapSec holder øje med dit it-miljø
CapSec er udstyret med Threat Intelligence
(Blueliv eller MISP); en funktion, der automatisk
matcher alle indsamlede trusselfeeds mod
indgående og udgående netværkstraﬁk.
Når der opdages trusler, sender CapSec en
besked til netværksadministratorerne, der gør
det muligt for dem at reagere, før de virkelig
ondsindede angreb opstår.
Oversigt og historik
CapSec erstatter de traditionelle sårbarhedsanalyser, som typisk blev udført et par gange om
året.
CapSec’s specialdesignede dashboard giver dig
løbende et overblik over den aktuelle sikkerhedsstatus på virksomhedens it-infrastruktur.
Dashboardet viser fx. hvilke enheder der er
sårbare - hvad årsagen er - og hvad der kan
gøres for at sikre dem.

Ud over logning af sårbarheder gemmer CapSec
alle de data, den ﬁnder, med henblik på analysering og rapportering om sikkerheden i din
virksomheds it-infrastruktur.
Med CapSec får du:
• Oversigt over sårbarheder i din it-infrastruktur
• Alarmer i tilfælde af forsøg på hacking
• Anbefalinger til forbedring af din it-sikkerhed
• Data til efterfølgende analyse og rapportering
CapSec service abonnement
CapSec kan leveres med et service abonnement
som giver dig følgende fordele:
• vedligehold af software
• adgang til software opdateringer
• adgang til support fra vores specialister alle
hverdage i tidsrummet 8:30 - 16:30
CapSec er en af de services, som er indeholdt i
vores CapStash log monitoring løsning.
CapStash log monitoring
CapLog
Indsamling og
aggregering af
logs

CapFlow
Indsamling og
analyse af
traﬃkdata

CapSec
Scanning for
sårbarheder i
IT-miljøet
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