Havaalanları için
Akıllı Siber Güvenlik
Günümüzün çeşitli, karmaşık havalimanı alt sistemleri, artan siber
tehditlere karşı savunmasızdır. Küresel şoklardan halihazırda etkilenen
hizmetler ile havaalanları, yolcu ve kargo hizmetlerinde daha fazla
kesintiyi kaldıramaz.
Havalimanınızı siber tehditlerden, risklerden ve anormalliklerden korumak
ve siber güvenlik standartlarını karşılamak için tüm sistemlerinizin tam
görünürlüğüne ihtiyacınız var.

Nozomi Networks size benzersiz OT ve IoT uzmanlığı
sunar ve aşağıdakileri sağlayan tek çözümdür:

Risk Azaltma

Görünürlük

Yakınsama

Sürekli güncellenen ve
önceliklendirilen risk bilgileri,
düzenlemelere ve
en iyi güvenlik uygulamalarına
uygunluk elde edin.

Tüm izlenen sistemler için
doğru varlık ve ağ bilgilerini alın,
anında farkındalık için bütünleşik
ağ görselleştirmesi elde edin.

Operasyonel verilerin SIEM,
SOC ve diğer sistemlere
entegrasyonu yoluyla
kapsamlı ve verimli
güvenlik yönetimi elde edin.

Havalimanları için Faydaları:
OT/IoT sistemlerine ve
bunların siber güvenlik
açıklarına yönelik
en yüksek görünürlük.

Son derece çeşitli ve
karmaşık operasyonel
ortamlar için güvenlik.

Sürekli değişen
tehdit ortamında bile
azaltılmış güvenlik riskleri.

Havaalanı operasyonel
ağlarının tek bir çözümde
birleştirilmiş izlenmesi.

Çok sayıda uç nokta ve
ağ trafiğine sahip
karmaşık sistemleri
izlemek için ölçeklenebilirlik.

SIEM, SOC ve
diğer sistemlerle
kolay entegrasyon.

Tehdit algılama,
eyleme dönüştürülebilir içgörüler,
müdahaleyi hızlandırmak ve
insan gücü ihtiyaçlarını
azaltmak için önceliklendirme.

Guardian™ saha sensörleri,
şirket içi Central Management Console™(CMC)
veya Vantage™ SaaS ölçeklenebilir çözümünün
benzersiz kombinasyonu ile şunları yapabilirsiniz:

CMC

Guardian

Vantage

Tüm OT, IoT ve BT
varlıklarınızı ve sistemlerinizi
tek bir yerde görün

Tüm havalimanı
varlıklarını ve ağlarını
tek bir görünümde birleştirin

Havaalanı alt sistemlerini
her yerde, her zaman
tek bir arayüzde görüntüleyin

Veri toplamayı otomatikleştirerek
zamandan ve paradan
tasarruf edin

Saha sensörlerinden gelen
verileri zenginleştirin

Ölçeklenebilir güvenlik izleme
ve görünürlük

SIEM'ler ve diğer BT/OT
altyapısı ile entegre edin

Özel sibergüvenlik Playbookları
Ile müdahaleyi hızlandırın

Tehditleri tespit edin ve
yanıt süresini azaltın

Nozomi Networks, havaalanları için OT, IoT ve BT görünürlük
ve güvenlik çözümlerinin lider sağlayıcısıdır.

nozominetworks.com

cerrus.io

hello@cerrus.io
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