Tekniske spesifikasjoner
MANAGED FIREWALL
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Managed Firewall sikrer ditt nettverk og dine enheter ved å ta i bruk
markedets beste «neste-generasjons-brannmur» - NGFW fra Palo Alto
Networks.
Det å holde seg oppdatert i dagens IT-sikkerhetslandskap, og samtidig la
brukerne få gjort sin jobb på en sikker og effektiv måte, kan være en
komplisert og tidkrevende oppgave. Med Managed Firewall vil vårt
operasjonssenter, som har mange års erfaring, administrere, overvåke og
vedlikeholde deres brannmur ved bruk av «best-practices» og «Zero
Trust» baserte modeller.
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Intellisec tjenesten
Vårt operasjonssenter består av sikkerhetseksperter med mange års ITsikkerhetserfaring. Som kunde av tjnesten Managed Firewall vil våre
eksperter hjelpe til med konfigurasjon av brannmur, samt håndtere
alarmer og hendelser som måtte oppstå på deres brannmur.
Dette er hva vi tilbyr:

Enkel igangsettelse med assistanse fra våre eksperter
For å sørge for en problemfri overgang fra deres nåværende
sikkerhetsplattform, vil våre eksperter, sammen med deg som
kunde, lage en prosjektplan som ivaretar deres behov basert på
standardiserte og automatiske prosesser. Intellisec vil i tillegg
håndtere all nødvendig konfigurasjon for en overgang mot en
«Zero Trust» sikkerhetsorientert modell og design.
Kontinuerlig sikkerhet
Manged Firewall vil ta ansvar for å ha deres retningslinjer
konfigurert og oppdatert til enhver tid, dette ved å kombinere
«best-practice» anbefalinger fra sikkerhetsbransjen med
erfaring fra våre konsulenter og vårt operasjonssenter. Via
Intellisec portalen vil dere se oppdatert status på
konfigurasjonen, og hvordan den er sammenlignet med
anbefalinger fra sikkerhetsbransjen. Intellisec vil fortløpende
oppdatere software og sørge for at deres som kunde alltid er
oppe og går på siste anbefalt versjon.
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Overvåking
Intellisec operasjonssenter overvåker deres brannmur og
håndterer alle alarmer og hendelser når de oppstår. Ved bruk
av skybaserte tjenester vil logger og analyserte data fra deres
brannmur bli korrelert med innhentede data fra andre
Intellisec tjenester, for lettere kunne oppdage unormal eller
skadelig oppførsel i nettverket. Som Intellisec kunde vil dere
se alle alarmer og hendelser i vår portal, samt hvilke tiltak som
er blitt gjort av vårt operasjonssenter. Ved kritiske hendelser
vil dere bli informert.
Endringer på retningslinjer
Intellisec operasjonssenter vil håndtere alle endringer dere
måtte ha på deres sikkerhetsretningslinjer og andre
konfigurasjonsendringer basert på forespørsel. Gjennom vår
Intellisec portal kan dere enkelt legge inn endringsforespørsler
og supportsaker.
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