
Tietoturvan tilannekuvan hallinta yhä useamman yrityksen
ulottuville
Turvallisten tietoverkko- ja palvelinkeskuspalveluiden toimittaja Cygate Oy:n mukaan monet suomalaisyritykset johtavat tietoturvaa edelleen
puutteellisin tiedoin. Yritykset kokevat tilannekuvan hallinnan perinteisin keinoin monesti kalliiksi ja hankalaksi. Uuden sukupolven mukautuvat
ratkaisut muuttavat tilannetta ja tuovat tilannekuvan hallinnan yhä useamman organisaation ulottuville.

Tukeakseen ke eriä ja tehokkaita työkaluja kaipaavien yritysten etoturvakehitystä Cygate vahvistaa ratkaisujaan pohjoismaisen SIEM-pioneeri LogPoin n
nopeas  käy öönote avalla teknologialla.

– Haluamme tarjota matalan kynnyksen niille yrityksille ja organisaa oille, jotka pärjäisivät perinteisiä vaihtoehtoja suoraviivaisemmalla
lokienhallintaratkaisulla, kertoo Cygaten SOC Manager An  Jääskeläinen.

– Uskomme, e ä etoturvaan keski yvien analysoin ratkaisujen ja lokienhallinnan merkitys tulee kasvamaan tulevaisuudessa merki äväs . Perinteinen
suojaaminen vaa i rinnallensa huoma avas  enemmän valvontaa ja ehkäiseviä toimenpiteitä, jotka edelly ävät tehokkaita analysoin ratkaisuja ja lisää
ihmisresursseja, Jääskeläinen jatkaa.

LogPoint mahdollistaa lannekuvan haltuunoton nopealla projek lla ilman mi avia alkuinvestointeja. Loki etojen tallennusvaa musten täy ämisen lisäksi
ratkaisu tarjoaa tarvi aessa automa soidun uhka etojen käsi elyn sekä nopeat ja monipuoliset loki etojen hakumahdollisuudet.

– Vahva kasvumme Euroopassa kertoo nopeas  käy öön ote avien lokienhallintaratkaisujen tarpeesta. Cygate on etsimämme etoturvaan keski ynyt vahva
kumppani, jonka kanssa lähdemme tekemään yhteistyötä ja asiakasympäristöjen etoturvakehitystyötä Suomessa, kommentoi LogPoin n Scandinavian
Channel Manager Mar n Larsson.

SIEM = Security Informa on and Event Management.
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Cygate O y

Cygate on Pohjoismaiden johtava turval l i s ten etoverkko- ja  palvel inkeskuspalveluiden toimi aja. Toteutamme luote avia ja  as iakkaamme toimintaa tukevia
etoverkko- ja  etoturvaratkaisuja  sekä tuotamme korkean käyte ävyyden palvel inpalveluita. Vahvuutemme perustuu teknologiseen huippuosaamiseen ja  yl i  25

vuoden mi aiseen kokemukseen. Cygate on osa Tel ia Sonera-konsernia, ja  meitä cygatelais ia  on Suomessa noin 180. Toimipisteemme s i ja i tsevat Hels ingissä,
Joensuussa, Jyväskylässä, Kouvolassa, O ulussa, Tampereel la  ja  Turussa.

Lisä etoja: www.cygate.fi
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LogPoint i s  a  European S I EM pioneer, having introduced our S I EM product to the market in 2008. Today, over 250 cl ients  throughout Europe are experiencing the
LogPoint difference. LogPoint i s  the most flexible pla orm avai lable for col lec ng, analyzing, and monitoring a l l  data – whether they are generated by appl ica ons,
databases, or infrastructure, or involve sens i ve assets , manufacturing systems, or securi ty systems. The scale-as-you-grow principle a l lows for quick and easy
visual iza on with only a  few resources  – no ma er how vast the I T landscape, no ma er how dense the data. W ith headquarters  in Copenhagen, our sales  and
support offices are located throughout Europe and our partnerships  reach across  the globe.
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