
Microsoft 365 drošības uzraudzība

Primend un CYBERS apvienots pakalpojums, lai nodrošinātu mūsu 
klientiem vislabākos drošības pārvaldības risinājumus.

Izmantojot mākoņpakalpojumus, ir svarīgi, lai visi drošības rīki būtu vienuviet. Citādi 

tas uzņēmumam rada bīstamus draudus, kā piemēram, e-pasta adrešu 

pārņemšana, personas datu un tirdzniecības noslēpumu zādzība, vai pat pilnīga 

uzņēmuma infrastruktūras un darbības kontroles pārņemšana. 

Īss esošās situācijas kopsavilkums, dodot pārskatu par to: 

cik viegli ievainojama ir uzņēmuma mākoņa vide; 

uzmanība tiek vērsta tieši uz kritiskiem trūkumiem.

Vai esat pārliecināts, ka Jūsu izmantotie mākoņa pakalpojumi ir droši?
Sākotnēja drošības audita izveide ir ļoti vienkārša – mēs sasaucam 3 stundu ilgu sanāksmi, lai pārskatītu un 

pārbaudītu dažādus mākoņa uzstādījumus.

Drošības audits

Detalizēta situācijas analīze:

nepieciešamās izmaiņas, kas saistītas ar kiberdrošību;

izmaiņas, ko uzņēmumā vai tā infrastruktūrā vēlams ieviest tūlītēji;

prioritāšu saraksts, kādā veicami uzlabojumi.

Klienta drošības līmeņa novērtējums:

Cik tālu ir klients no situācijas, kurā ir ieviests pietiekošs drošības rīku klāsts, lai aizsargātu uzņēmumu, 
un sasniegts ieteicamo drošības līmeni.

Tālākie soļi:

*  Pilnīgu mākoņvides implementācijas auditu var pasūtīt ar atsevišķu vienošanos.

Izlabot ievainojamības, kas tiks atrastas pēc audita; 

attīstīt nepieciešamo drošības rīku klāstu, konfigurāciju un pakalpojumus.

Pakalpojuma cena: 500€
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Mākoņvides drošības pārvalde (CESM):

Mākoņvides drošības uzraudzība – Pakalpojuma pakete 1

Mākoņvides drošības uzraudzība – Pakalpojuma pakete 2

5 kritiskāko drošības uzlabojumu konfigurēšana;  

Microsoft 365 žurnālfailu un korelācijas iespējošana; 

Automātiska starpgadījumu ziņošana uz Klientu e-pastu; 

Platformas pārvaldības un darbspējas pārbaudes uzraudzība;

Integrācija ar žurnālfailu avotiem un savienojumu uzraudzība;

Brīdinājumu politikas pārbaude un atjaunināšana;

Ikmēneša drošības ziņojumi;

Starpgadījumu pārvaldība, ja nepieciešams (ar stundas likmi)

Pakalpojuma cena, sākot no 560€/mēnesī

5 kritiskāko drošības uzlabojumu konfigurēšana;  

Microsoft 365 žurnālfailu un korelācijas iespējošana; 

Automātiska starpgadījumu ziņošana uz Klientu e-pastu; 

Platformas pārvaldības un darbspējas pārbaudes uzraudzība;

Integrācija ar žurnālfailu avotiem un savienojumu uzraudzība;

Brīdinājumu politikas pārbaude un atjaunināšana;

2 papildus drošības uzlabojumu konfigurēšana;

Sākotnēja brīdinājumu analīze un viltus pozitīvu (false positives) noņemšana;  

Brīdinājumu pārvaldības pakalpojums un klientu komunikācija – 5 starpgadījumi mēnesī

Ikmēneša ziņojumi un starpgadījumu analīze

Pakalpojuma cena, sākot no 1000€/mēnesī




