THREAT INTELLIGENCE & ANALYTICS

CYBER SECURITY MONITORING

Het continu monitoren van het netwerkverkeer en logbestanden draagt bij aan het vroegtijdig
detecteren van bijvoorbeeld malware, ransomware of ongewenste activiteiten. Actieve detectie,
nog voordat een virusscanner deze vindt, of een hacker er met de gevoelige data vandoor gaat.
TITAN biedt u de totaaloplossing.

TITAN - THREAT INTELLIGENCE & ANALYTICS
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Cybercriminelen zien iedere organisatie als een potentieel doelwit.
Dit vraagt om een slimme strategie en verdediging.

...NOVÁCCENT BIEDT U THREAT INTEL & ANALYTICS (TITAN) AAN,
ONZE GEAVANCEERDE CYBER SECURITY MONITORING DIENST...
Deze complete dienst ondersteunt u in het proactief monitoren van uw netwerk voor
ongewenste activiteiten zoals ongeautoriseerde toegang of mogelijke hacks. Onze security
specialisten monitoren en analyseren netwerkverkeer tezamen met logbestanden. Samen
werken zij met u aan het isoleren en oplossen van mogelijke dreigingen.
Zelf heeft u op elk moment van de dag inzicht in de laatste resultaten, rapporten en analyses
die beschikbaar worden gesteld in een portal. Zo behoudt u zelf de controle en heeft u te allen
tijde zicht op de gevonden dreigingen.

HOE WERKT TITAN?
TITAN is een integraal Cyber Security Monitoring Platform voor het analyseren van mogelijke dreigingen.

TITAN collecteert
via razendsnelle
geautomatiseerde analyse
mogelijke bedreigingen
binnen uw netwerk

De kracht van de dienst betreft analyse uit het
netwerkverkeer vanuit de Nováccent Security
Sensor en slimme flexibele correlatie van
overige bronnen, zoals logbestanden.
De gebruikte bronnen worden met behulp van
ons Advanced Analytics platform onderzocht
en gecorreleerd. Zo kunnen wij snel en
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NOVÁCCENT SENSOR
Intelligente sensor voor het detecteren van ongewenste
gebeurtenissen op het netwerk

ADVANCED ANALYTICS PLATFORM
Geautomatiseerde analyse van gebeurtenissen op basis van
logbestanden en intelligente correlatie

SOC ANALYSE
Analyse van dreigingen door security analisten in het
Nováccent Security Operations Center

CYBER SECURITY PORTAAL
24/7 Direct inzien van informatie, actuele dreigingen en
rapportage

SAMEN STERK – ANALYSES & DREIGINGEN DELEN
De kracht van samenwerken. Nováccent biedt haar klanten de mogelijkheid om anoniem en volledig
geautomatiseerd gevonden dreigingen en analyses te delen met sectorgenoten of de rest van de
wereld en daarmee zelf ook mee te profiteren van informatie van anderen. Hierdoor kan er proactief
gereageerd worden op potentiële doelgerichte dreigingen die zichtbaar worden. Door samen sterk te
staan kunnen dreigingen sneller worden voorkomen.

TITAN - CYBER SECURITY MONITORING
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NAADLOZE INTEGRATIE MET BESTAANDE SECURITY
INFRASTRUCTUUR
INZICHT IN GEAVANCEERDE BEDREIGINGEN & AANVALLEN

LAGE KOSTEN
CONTROLE OVER KWETSBAARHEDEN OP SYSTEMEN EN NETWERK

GEEN IMPACT OP NETWERK PERFORMANCE

BINNEN ENKELE UREN DE EERSTE RESULTATEN

TITAN - INZICHT IN DREIGINGEN
» Weerbaarder tegen ransomware en vergelijkbare malware
» Weerbaarder tegen overige cyberdreigingen
» Voorkomen van imagoschade
» Voorkomen van datalekken
» Voorkomen van fraude
» Voldoen aan compliance richtlijnen

VOOR MEER INFORMATIE
OF EEN LIVE DEMO
NEEM CONTACT OP
WWW.NOVACCENT.NL
INFO@NOVACCENT.NL
+31 (0)33 – 456 3663

TITAN maakt
onderdeel uit
van het Nováccent
Novasuite portfolio.
Een bundeling van intelligente
IT-Security producten op één integraal Cyber Security platform. Naast Cyber Security Monitoring
bieden wij ook Vulnerability Management via VAMP (Vulnerability Analytics & Management Portal). De
combinatie van TITAN en VAMP geeft u de beschikking over een geïntegreerd Cyber Security Dashboard.
Een totaalbeeld van kwetsbaarheden en dreigingslandschap samengebracht in één platform.
Kijk op www.novaccent.nl voor meer informatie over al onze producten,
of neem vrijblijvend contact met ons op.
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