IT PRODUKT 2017
Bezpečnostní monitoring IT prostředí

ATOM (Advanced
Threat & Operations Monitoring)
O SOUTĚŽI: Cílem soutěže IT produkt je vyzdvihnout zařízení s takovými vlastnostmi,
které je pozitivně odlišují od konkurenčních produktů stejné kategorie. Může přitom
jít jak o celkově inovativní pojetí, tak i o jednotlivé funkční zdokonalení, výrazně
zjednodušené ovládání nebo třeba i o výjimečně příznivou cenu.
Do soutěže mohli produkty přihlásit jejich výrobci, distributoři, poskytovatelé,
případně zplnomocnění zástupci. Přihlášeno mohlo být jakékoli zařízení, software,
řešení nebo služba z oblasti informačních a komunikačních technologií, jež lze
využít v podnikovém prostředí.
V době hodnocení produktu musela být – ze zřejmých důvodů – k dispozici jeho
finální verze. Zařízení, která nepostoupila do finále, nebudou zveřejněna. Důvod
je prostý: Naším cílem je vyzdvihnout produkty, jež si podle našeho názoru zaslouží
zvýšenou pozornost, a nikoli vrhat byť třeba jen letmý stín na ty, které se mezi
finalisty nedostaly.
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ako ve všech předchozích deseti ročnících soutěže IT produkt roku
platila i v posledním kole roku 2017 tatáž kritéria výběru. Do finále
totiž mohly postoupit produkty, které se pozitivně odlišují od konkurenčních zařízení stejné kategorie – a zaslouží si tedy zvýšenou pozornost případných uživatelů.
Významnou odlišností může být jak inovativní pojetí, tak třeba jen
jedna zajímavá vlastnost, díky níž je produkt nejvhodnějším řešením
pro určitou skupinu zákazníků. Vlastnost, která je samozřejmostí
u produktu nejvyšší kategorie, může být rozhodujícím kritériem pro
výběr u levnějšího zařízení.
Uzávěrka tohoto kola byla stanovena na polovinu října 2017. V průběhu následného hodnocení přihlášených produktů jsme vycházeli
z materiálů dodaných přihlašovateli i z poznatků řady odborníků
mimo naši redakci – uživatelů, implementátorů, ale třeba také testérů
z našich zahraničních poboček.
Výsledky třetího kola soutěže vznikly po pečlivém zvažování i čilé
e -mailové a telefonické komunikaci, po přečtení řady webových stránek i whitepaperů a po redakčních testech vybraných zařízení.
Koncem roku můžete opět čekat finále. V každé kategorii bude zvolen jeden vítěz. I když ke každé soutěži finále patří, určitě není tím
nejpodstatnějším. Důležitější než absolutní vítězství v soutěži je totiž
skutečnost, že produkt nabízí zajímavou funkcionalitu svým uživatelům. A tu nabízejí všichni finalisté, kteří tedy mají právo používat
označení IT produkt 2017.
■

Kategorie:
Bezpečnostní řešení
KPCS CZ, www.atom.ms
Přihlašovatel:
KPCS CZ, www.kpcs.cz
výrobce

Použití produktu: Řešení představuje moderní způsob monitorování IT prostředí s přímým dopadem na jeho maximální bezpečnost. Poskytuje jednotný přehled o stavu prostředí a jeho dostupnosti, umí zajistit podklady pro vývoj kapacit a je vhodné pro organizace všech typů a velikostí. Nabízí jak možnosti integrace do existujícího prostředí, tak
zachycení kompletní auditní stopy po činnosti v interním prostředí. Je otevřenou platformou s ohledem na vývoj a integrace, a tak ho lze provozovat jako „pult centrální
ochrany“ například i v industriálních sítích.
Popis produktu: ATOM je služba poskytující nepřetržitý dohled prostředí, a to včetně
monitoringu chování systémů. Systém vykonává na pozadí strojové učení a s ohledem
na bezpečnost snižuje míru hlášení, která na úrovni infrastruktury vznikají. Celé řešení
zvládá až tisíce serverů a dokáže uchovávat data až do historie 720 dní. Umožňuje i doplnění a sestavení informací z jinak nesourodých světů a propojit tyto informace s HW.
Firma získá pravidelný report a podle zvoleného plánu i návrh způsobu řešení možných
incidentů. S ohledem na směrnice GDPR umí poskytnout komplexní auditní stopu pohybu privilegovaného účtu v rámci monitorovaného prostředí.
Zajímavé vlastnosti produktu:
■ Odhalí potenciální útoky na systémy viditelné z internetu i vnitřní sítě
■ Hybridní a multiplatformní řešení
■ Nejsou nutné vstupní investice
■ Bezobslužnost u správce infrastruktury
■ Nasazení na jeden server do pěti minut
■ Pravidelný reporting včetně zasílání notifikací a doporučení
■ Nepřetržitá kontrola prostředí a sledování souladu s Baseline a Best Practices
■ Konzole přístupu z prohlížeče i mobilu
Záruka: garantované SLA 99,9 %
Cena (bez DPH): od 0 Kč (free verze), jinak od 199 Kč/měsíc/server podle zvoleného
plánu

Firmy, jejichž produkty postoupily
ve třetím kole do finále soutěže
BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

KPCS CZ • Tovek

INFORMAČNÍ SYSTÉMY

Gordic • Stapro

NÁSTROJE PRO SPRÁVU

Asseco Central Europe • IT Awacs Solution

ONLINE A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY

Editel CZ • První certifikační autorita

TISKOVÁ ŘEŠENÍ

Brother

Zaujal vás
tento
příspěvek?
Čtěte
související
články
s příbuznou
tematikou
on–line.
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