
„Microsoft 365“ saugumo 
monitoringas
„Primend“ suvienijo jėgas su „CYBERS“, kad galėtume teikti bendrą paslaugą savo 

klientams – pasiūlyti geriausius saugumo monitoringo sprendimus.

Naudojantis debesų kompiuterijos paslaugomis, labai svarbu užtikrinti, kad būtų 

taikomos visos saugumo priemonės. Priešingu atveju, tai kelia rimtą grėsmę 

organizacijoms. Pavyzdžiui, iš įmonės gali būti perimti el. pašto adresai, pavogti 

asmens duomenys ir komercinės paslaptys ar net perimta visos organizacijos 

infrastruktūros ir verslo kontrolė.

Trumpa esamos padėties apžvaga:

 įvertinama, kiek įmonės debesų kompiuterijos aplinka yra pažeidžiama; 

 atkreipiamas dėmesys į kritinius trūkumus.

Ar esate tikri, kad jūsų debesų paslaugos saugios?
Atlikti pradinį saugumo auditą nėra sudėtinga. Sukviečiame 3 val. trukmės darbinį seminarą, kurio metu 

peržiūrime ir patikriname įvairius debesies nustatymus.

Pradinis saugumo auditas

Išsamus situacijos žemėlapis:

 kokius kibernetinio saugumo pokyčius būtina atlikti;

 pakeitimai, kuriuos organizacijoje ar jos padaliniuose būtina atlikti nedelsiant; 

rekomenduojama pakeitimų įgyvendinimo prioritetinė seka. 

Kliento įvertinimas pagal kibernetinio saugumo brandos modelį:

 įvertinama, kiek reikia įdiegti saugos priemonių, kad kliento verslas pasiektų rekomenduojamą 
saugumo lygį, nustatoma, kaip toli nuo šio lygio organizacija yra šiuo metu.

Kas toliau:

* Dėl pilno debesų aplinkos audito galima susitarti atskirai.

 kliento pažeidžiamumo kibernetinėms grėsmėms mažinimas; 

 būtinų saugumo priemonių, konfigūracijų ir paslaugų spektro sukūrimas.

Paslaugos kaina: 500 €
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Debesų aplinkos saugumo stebėjimas (CESM):

Debesų aplinkos saugumo stebėjimas. Paslaugų planas Nr. 1

Debesų aplinkos saugumo stebėjimas. Paslaugų planas Nr. 2

 5 svarbiausių saugos naudojimo atvejų konfigūravimas

„Microsoft 365“ žurnalų patvirtinimas ir koreliacija

Automatinis pranešimas klientui apie incidentą el. paštu 

Platformos valdymo stebėsena ir profilaktinės patikros 

Žurnalo šaltiniai, jungčių valdymas ir stebėjimas

Įspėjimų politikos tikrinimas ir atnaujinimas

Mėnesinės saugumo ataskaitos

Incidentų valdymas, jei prireikia (pagal valandinį įkainį)

Paslauga nuo 560 € / mėn.

 5 svarbiausių saugos naudojimo atvejų konfigūravimas

 Būtinų „Microsoft 365“ žurnalų patvirtinimas ir koreliacija

 Automatinis pranešimas klientui apie incidentą el. paštu

 Platformos valdymo stebėsena ir profilaktinės patikros 

 Žurnalo šaltiniai, jungčių valdymas ir stebėjimas

 Įspėjimų politikos tikrinimas ir atnaujinimas

 2 papildomi konkretaus kliento saugumo naudojimo atvejai

 Pradinė perspėjimo signalų analizė ir klaidingų teigiamų duomenų pašalinimas

 Incidentų valdymo paslauga ir bendravimas su klientu – 5 įvykiai per mėnesį

 Mėnesinės ataskaitos ir incidentų analizės

Paslaugos kaina nuo 1000 € / mėn.




