
S čím vám můžeme pomoci?
�� Výběr a implementace vhodného nástroje 
�� Nastavení procesů řízení zranitelností 
��  Technologické integrace 

(SIEM, Service Desk, CMDB a další)
�� Vytvoření a customizace reportů
�� Analýza a vyhodnocení zranitelností 
�� Hardening a kontroly souladu (compliance)

Proč zvolit AEC?
��  Produkty VM implementujeme od roku 2010 
��  Máme za sebou desítky implementačních 

a integračních projektů 
��  Navrhujeme a vyvíjíme vlastní integrace, které 

testujeme v našem prostředí 
��  Provedli jsme hardening více než 40 různých 

platforem 
��  Jsme platinovým partnerem společnosti Tenable, 

jejíž technologii jsme do Česka přinesli
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Řízení zranitelností je kompletní proces 
zahrnující detekci, analýzu a vyhodno-
cení zranitelností včetně jejich odstra-
nění. Z hlediska zabezpečení systémů 
je Vulnerability Management naprosto 
klíčový, a proto by ho měla mít zavedený 
každá firma. Pro jednoduchou a rych-
lou detekci zranitelností v síti lze využít 
skenery zranitelností nebo nástroje pro 
Vulnerability Management.
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Nenechte se zaplavit kritickými zranitelnostmi
Klíčovou funkcí pro faktické odstranění zranitelností je prioritizace. Pokud jsou výstupem Vašeho řízení zranitelností 
stovky kritických položek, které pouze reportujete vlastníkům aktiv, k žádnému reálnému odstranění zranitelností 
nedochází. Vhodný nástroj pro Vulnerability Management musí administrátorům práci ulehčovat, a ne naopak! Roz-
hodující je prioritizace, která zohledňuje 
i další důležité parametry než jen CVSS. 
Především poskytuje aktuální informace 
z Threat Intelligence, informace o mož-
nosti exploitace a definuje její náročnost 
nebo upřesňuje typ zranitelného systému.

Instalací zařízení to pro nás nekončí
Jsme stabilním partnerem na poli bezpečnosti. Projekt pro nás nekončí pouhým nainstalováním skeneru. Vulnerability 
Management zahrnuje celou řadu specifických oblastí a v každé z nich Vám dokážeme pomoci. Celý proces umíme 
nastavit tak, aby byl plně automatizovaný, a přitom sloužil k efektivnímu odstraňování zranitelností a předcházení bez-
pečnostním incidentům.

Tenable Cyber Exposure Platform
Coby platinový partner společnosti Tenable nabízíme široké portfolio produktů v oblasti Vulnerability Managementu, 
které dohromady poskytují tzv. Cyber Exposure skóre. Tento termín používá Tenable pro hodnocení pravděpodobnosti 
zneužití zranitelnosti, které může vést až k závažnému bezpečnostnímu incidentu.
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