
IKT-partner, kellele võib loota

Interneti vahendusel toime pandavad ründed on oluliselt arenenud ning kurjategijad leiavad üha 
keerulisemaid meetodeid ebaseadusliku tulu teenimiseks. Organisatsioonide jaoks on oluliseks 
ohuks veebiründed, mis võivad põhineda näiteks skriptisüstil (XSS), SQL-süstil (SQLi) ja 
päringuvõltsingutel (CSRF), mis on saanud väga sagedasteks ründemeetoditeks.

Nüüd võite olla kindel, et teie veebisait on alati käideldav ja operatiivne. CITIC Telecom CPC 
turbekeskuste (SOC) pühendunud ja sertifitseeritud insenerid kaitsevad teie rakendusi ja 
intellektuaalomandit ööpäev läbi ning pakuvad pidevat abi ja nõuandeid turbepoliitika 
täiustamiseks. TrustCSI™ MAS hõlmab lisaks ennetavat turvasündmuste haldamist ja reageerimist, 
reaalajas seiret, eripoliitikaid, ründearuandeid ning 24-7 kliendituge.

Kriitiliste veebirakenduste vastaste rünnete kohene 
peatamine ja veebiressursside dünaamiline kaitse

Paindlikud juurutusrežiimid olemasoleva keskkonna 
minimaalse häirimisega

(Valikuline) Regulaarsed raportite läbivaatamised 
koos turbeekspertidega

Täielikult turbeekspertide hallatav lahendus 
katkematu seire, kohapealse tugiteenuse ja 
klienditoeliiniga

Põhjalik märguandemehhanism

(Valikuline) Rutiinne automaatne veebinõrkuste 
skannimine ja virtuaalne paikamine

EELISED

Ennast tõestanud platvorm, asjatundlik teenindus, turvalised rakendused
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Dünaamiline profileerimine - jälgib automaatselt 

rakenduste liiklust reaalajas ning teeb kindlaks iga 

rakenduse liikluse struktuuri ja dünaamika, lihtsus- 

tamaks turvapoliitika seadistamist ja tõstmaks 

turvalisuse taset. Võimaldab TrustCSI™ Managed 

Web Application Security'l tagada tugeva kaitse 

alates 1. päevast.

Virtuaalne paikamine - võimaldab nõrkuste 

kohest paikamist, importides veebirakenduste 

skannimise tulemused. Blokeerib teadaolevad 

nõrkused, et avatus võimalikult kiiresti minimeerida.

Kriitilise veebiliikluse reaalajaline tuvastamine 
ja kaitsmine - maailmatasemel pidev reaalajaline 

kaitse ja rakendusetaseme DDoS-rünnete kohalik 

blokeerimine, sh OWASP Top 10 ohud.

Vastab kaardimaksete töötlejate andme- 
turbenõuete versioonile 6.6 - krediitkaardi- 

makseid aktsepteerivad ettevõtted peavad täitma 

kaardimaksete töötlejate (Payment Card Industry, 

PCI) turbenõudeid, mille versiooni 6.6 kohaselt 

peavad ettevõtted kasutama veebi- rakenduste 

tulemüüri ja kõik veebirakendused regulaarselt üle 

vaatama.

TrustCSI™ Managed Web Application Security on CITIC Telecom CPC ainulaadne uuenduslik teenusepakett, 
mis loodi eesmärgiga pakkuda turul efektiivseimat, töökindlaimat, kergeimat ja soodsaimat turbelahendust.

Konkurentsieelised

Reaalajaline kriitiliste veebirakenduste seire, 
märguanded ja kaitse

Haldavad ja reageerivad kutsesertifikaatidega 
turbeeksperdidse

Kaitseb teie ettevõtte ressursse ja tagab nende 
käideldavuse

Kiire ja ennetav tuvastamine hoiab kahju ära

Seadistamine ja muudatuste haldamine toimub 
asjatundlikult ning hea tava järgi

Paindlik kuutasupõhine mudel hoiab püsikulud 
madalal, kapitalimahutust pole vaja

TrustCSI™ MAS lahenduse skeem
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Kasutajad ja häkkerid püüavad pääseda interneti vahendusel kliendi veebiserverisse.

Võrgu tulemüür seirab ja filtreerib võrguliiklust, kuid ei suuda rakendusetaseme ohte efektiivselt tuvastada ega 
veebiservereid nende vastu kaitsta.

TrustCSI™ MAS pakub veebirakendustele ajakohast kaitset küberrünnakute vastu.

CITIC Telecom CPC turbekeskuste (SOC) spetsialistid seiravad katkematult ohte, reageerivad neile ja pakuvad kliendituge, 
sh seadmete uuendamiseks ja tarkvarapaikade haldamiseks.

Turvaintsidendi tuvastamisest teavitavad SOC-d kliente ennetavalt e-kirjaga või telefoni teel.
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