
 SOC (security Operating במסגרת מגוון פתרונות האבטחה שמלם תים מספקת, אנו שמחים להציע שירות
Center) - מרכז בקרה המספק הגנת סייבר באמצעות שימוש בכלים מתקדמים אשר מזהים מתקפות סייבר.

הפתרון מספק זיהוי ואיתור פרצות אבטחה בארגון מבעוד מועד ומציף אירועי אבטחת מידע וסייבר בזמן אמת, כולל 
ניטור התעבורה המבוצעת ברשת, באמצעות ניתוח מקיף ומעקב אחר שינויים בהתנהגות המשתמשים.

הנו חלק ממערך השירותים המנוהלים של חברת מלם תים, והוא מתבסס על ניסיוננו   SIEM/SOC  -שירות ה
העשיר והמוכח בתחום הסייבר וניהול פרויקטים, לצד מתודולוגיית סדורות לניהול וטיפול באירועי אבטחת מידע, 

בהתאמה מוחלטת לצרכי הלקוח.

רוצה להגן על העסק שלך בזמן אמת?

SIEM
SOC



לפרטים נוספים ולתיאום פגישה:

הקמה ותחזוקה של מערכת SIEM ללקוח (במידה ואין כזו מערכת ללקוח)

יישום חוקים, קורלציות ונהלי תגובה בהלימה לצרכי הלקוח והמאפיינים שלו

שירותי Forensics בתחקור אירועים חשודים

שילוב מודיעין ושיתוף מידע עדכני המתקבל מגורמים רבים

ביצוע פעולות פרו-אקטיביות לזיהוי אנומאליות (אפשרות להגעה לאתר הלקוח)

הפקת דוחות בקרה שוטפים ותקופתיים והתראות בזמן אמת לגורמים הרלוונטיים אצל הלקוח

צוות התערבות במקרה של פגיעות בהתאם ל- SLA שנקבע עם הלקוח

אופציה מוקד בקרה הפועל ברציפות 24/7 ומיואש ע"י בקרי אבטחה

חיסכון בעלויות
יישום מותאם לרגולציות ולהנחיית מערך הסייבר הלאומי

זמן הקמה מינימלי
פעולות ניטור לזיהוי אנומליות

תחקור אירועים חשודים
עיצוב נהלי עבודה ואו"ש

צוות תגובה מהיר (IRT) ומתן מענה ממוקד לצרכים העולים מהשטח
ניסיון מוכח בעולמות אבטחת המידע

למי מיועד?

למה נדרש?

מה כולל?

איך עובד?
במרכז הבקרה יושב צוות מומחים אשר מזהה, מתחקר ונותן מענה מידי בשעת חירום. 

מנגנוני התראה מספקים לצוות המומחים את תמונת מצב עדכנית בכל רגע נתון, ומאפשרים להתריע 
ולהתגבר בזמן קצר על איומים.

מרכז הבקרה מקיים שת"פ מודיעיני עם מערך הסייבר הלאומי הכולל מידע ועדכונים שוטפים מאלפי 
מקורות, ובכך מתאפשרת תגובה מהירה לאיומים בכל עת.

אנו מתאימים את השירות בהלימה לצרכים ולדרישות הרגולטוריות הנדרשות עבור כל לקוח

דורון ראובני - 052-3878263
שלום באבאני - 052-3253619

ללקוחות בעלי מערכת SIEM (Security Information and Event Management) המעוניינים
SOC -להעביר את שירותי הניהול למוקד ה

SOC -ו SIEM ללקוחות חדשים המעוניינים לקבל שירותים מנוהלים מקצה לקצה
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