
Cyber & Privacy – Threat Management

Jak změříte vyspělost a kvalitu vašeho Bezpečnostního 
operačního centra?

Služba se zaměřuje na komplexní hodnocení SOCu a identifikuje jeho silné a slabé stránky, 
a to ve všech funkcích a poskytovaných službách.

Toto hodnocení umožňuje:

• Identifikovat byznysové faktory a očekávání služby SOC,

• Najít nedostatky v řízení týmu a znalostí,

• Vyhodnotit stávající procesy a jejich srovnání s nejlepšími postupy v oboru,

• Posoudit, jak implementované technické nástroje podporují funkci SOCu,

• Stanovit efektivitu poskytovaných SOC služeb.

Výsledkem hodnocení je seznam doporučených akcí, které jsou zaměřeny na zvyšování 
vyspělosti a kvality vašeho SOCu s důrazem na maximalizaci efektivity jeho funkčnosti.

Co nabízíme?

Co získáte?

•  Jasný obrázek o aktuálním stavu vašeho SOCu, s podrobným členěním v hodnocených 
oblastech - tým, procesy, technologie, služby a byznysové hledisko,

•  Identifikaci silných a slabých stránek vašeho SOCu,

•  Jasně definované kroky ke zlepšení vyspělosti vašeho SOCu,

•  Plán pro zlepšení služeb SOCu.

Sérii workshopů pro váš SOC tým a jakékoli další relevantní zúčastněné strany, 
za účelem pochopení celkového řízení, procesů, řízení týmů a implementovaných 
technologií v rámci SOC.

Odbornou analýzu výsledků za účelem vyhodnocení současného stavu vyspělosti 
SOCu ve všech hodnocených oblastech a navržení plánu zlepšení.

Závěrečný workshop - prezentace finální hodnotící zprávy a diskuse o možných 
zlepšeních.
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Co dostanete?

Manažerské shrnutí 
dokumentující vyspělost 
SOCu v klíčových 
oblastech. Tento 
dokument se skládá ze 
skóringového diagramu, 
závěrů z pozorování a 
nejdůležitějších doporučení 
pro zvyšování kvality 
vašeho SOCu.

Podrobnou technickou 
zprávu pokrývající všechna 
pozorování a doporučení 
ve všech hodnocených 
oblastech.

vyspělosti


