OPDAG DINE SÅRBARHEDER
Sårbarheder er det første hackerne kigger efter og benytter til at komme
ind i dit netværk. Med InsightVM får du styr på disse og lukker adgangene
effektivt.
Dit netværk ekspanderer og ikke kun i traditionel forstand, men i form af endpoints,
devices og IoT. Hvert år vokser mængden af data, angrebstruslen bliver mere sofistikeret,
og udfordringerne med at minimere risici og optimere løsningerne bliver stadig
udfordrende. Sårbarhedsscanninger er ikke længere blot det at udføre selve scanningen,
det er en kritisk forretningsproces. At identificere, prioritere og styre sårbarheder har
derfor aldrig været vigtigere, og det kan løses meget enkelt med en InsightVM løsning
fra Rapid7.
Løsningen indeholder:
• Liveovervågning af eksponeringer
• Lock down af forskellige endpoints
• Implementering af sikre konfigurationer
• Tilpasning til dit miljø
• Skalering – både for den lille og den store virksomhed
Tænk som en hacker
Sårbarheder er ikke ens og de ændrer sig hele tiden i dit netværk. Vi kan derfor hjælpe
dig med at være up-to-date på, hvad hackerne kigger efter, opdage hvilke sårbarheder
der er mest benyttet, hvilke du skal reagere på - og sammen kan vi lave en prioriteret
handlingsplan.
Real-time overview
I modsætning til de fleste dashboards, som er statiske og datadrevne, viser InsightVM
Liveboards i real-time, om du vinder eller taber, ved hjælp af live data og tilgængelig
analyse, så du kan visualisere, prioritere, tildele og patche din eksponeringer.
Visualiser dit dashboard og gør det tilgængeligt for andre
InsightVM dashboards er altid på og interaktive. Dashboards tilpasses den enkelte bruger, og du kan nemt trække rapporter til brug for alle fra it til ledelse, så alle kan forstå
øjebliksbilledet. Du kan også bruge dashboard til at hjælpe jeres revision og vise, at du
overholder standarder og er compliant.
Du kan også vælge at outsource monitoreringen med en Managed Detection and
Response løsning fra Ezenta.
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