Zabezpiecz swoje dane
IBM Security
Zachęcamy do zapoznania się z najnowszą ofertą z zakresu IBM Security

IBM QRadar + IBM Guardium Data Protection for Databases
IBM Security zawiera dwie wspaniałe oferty, które zapewniają wgląd w bezpieczeństwo przedsiębiorstwa:

IBM QRadar Security Itelligence (SIEM)
wykrywa anomalie, ujawnia zaawansowane
zagrożenia i eliminuje fałszywe alarmy.
Konsoliduje dane z dzienników i dane
o przepływach sieciowych pochodzące
z tysięcy urządzeń, punktów końcowych i aplikacji
rozproszonych w sieci. Następnie korzysta z
zaawansowanego mechanizmu Sense Analytics, który
normalizuje i koreluje te dane oraz wykrywa naruszenia,
które wymagają podjęcia dochodzenia i analizy.

IBM Security Guardium Data Protection
for Databases, który jest rozwiązaniem
klasy DAM, monitoruje aktywność
względem danych, w oparciu o techniki
analizy kognitywnej wykrywa nietypowe
działania na wrażliwych danych, blokuje dostęp osób
nieupoważnionych do danych, alarmuje o podejrzanych
działaniach, automatyzuje procesy zapewnienia
zgodności z wymogami formalnymi i chroni przed
zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej

35,713.80 EUR*

IBM QRadar + IBM Watson Advisor
Mnogość incydentów związanych z bezpieczeństwem danych oraz ilość informacji o potencjalnych
zagrożeniach przekracza zdolności nawet najlepiej wyszkolonych specjalistów. Dlatego warto
wybrać rozwiązanie IBM Qradar Advisor with Watson. Wspomaga ono analityków bezpieczeństwa
w rozpoznawaniu wyrafinowanych zagrożeń i ich eliminowaniu poprzez wykorzystanie
nieustrukturyzowanych danych i skorelowanie ich z przypadkami naruszeń
zabezpieczeń w lokalnej infrastrukturze. Wykrywa ukryte zagrożenia i automatyzuje
analizy, rewolucjonizując charakter pracy analityków bezpieczeństwa.

38,905.15 EUR*/**

Dowiedz się więcej

IBM MaaS360 + IBM Qradar on Cloud
IBM MaaS360 jest jedynym rozwiązaniem Enterprise Mobility Management na rynku z podejściem
kognitywnym zasilanym przez technologię IBM Watson. Zapewnia dostęp do analiz kognitywnych i
kontekstowych, umożliwia przeprowadzanie analiz porównawczych w chmurze i pozwala wyciągać
wartościowe informacje z ogromnych ilości danych dostarczanych
codziennie przez urządzenia mobilne. Oprócz tego ta pojedyncza
platforma chroni punkty końcowe, aplikacje, dokumenty, użytkowników i ich dane.

28,950.00 EUR*/**

Dowiedz się więcej

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt
Ewa Nowakowska (ewa.nowakowska@pl.ibm.com)
* sugerowana cena sprzedaży dla klienta końcowego
** subskrypcja roczna

