
SECURITY OPERATIONS
CENTER - SOC 

Skydda dina klienter överallt, dygnet runt

 

 
 
 
 

Största hotet idag är attacker mot användare och
därför är det nödvändigt att övervaka klienterna
(endpoints) för att kunna stoppa inkräktarna i så

tidigt skede som möjligt, innan dom tar sig längre in i
infrastrukturen. 

 
Tillsammans med vår cybersecurity partner erbjuder

vi en SOC tjänst. En kombination av ledande EDR-
lösningar med en SOC, bemannad av

säkerhetsanalytiker som övervakar och agerar på
misstänkt aktivitet dygnet runt.
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UPPTÄCKER OCH AGERAR PÅ CYBERHOT 24/7
 

Avlasta er verksamhet och ligg steget före i säkerhetsarbetet
 

Endpoint Detection & Response (EDR) ger ett förbättrat skydd för dina
klienter och användare, oavsett om de befinner sig på kontoret eller
remote.
Monitoreringen gör det möjligt att upptäcka allt från malware-
infektioner, phishing-kampanjer, åtkomst till skadliga webbsidor,
avancerade långvariga hot, angrepp och avvikande användarbeteende.
När oegentligheter upptäcks kan klienter isoleras, kod blockeras och
konton låsas, innan de hinner eskalera till en regelrätt incident.

 

Inledande workshop för att fastställa
scopet gällande vilka endpoints som ska
skyddas, såsom klienter, servrar och
operativsystem.
 Utrullning av agenter till berörda klienter
och anslutning till GDM SOC.
 En Incident Response Plan (IRP) tas fram
tillsammans med dig och din organisation.
 Tjänsteleveransen inleds med övervakning
och analys 24/7.
 Kontinuerlig uppdatering av
detektionsfunktioner, vitlistning och
funktionalitet för automatisk mitigering.
Månadsvis rapportering och regelbundna
möten tillsammans med din tilldelade
Service Delivery Manager.
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Vår lösning är byggd på ledande EDR-
lösningar från Microsoft (Defender ATP). 
Tjänsten kan installeras snabbt och kräver
för dig som kund praktiskt taget inga IT
resurser för drift och underhåll. Det ger en
bättre inblick i säkerhetsstatusen för din
organisations klienter som gör att rätt
åtgärder kan vidtas för att förhindra eller
mildra attacker i tid.

Ni kan även välja olika tillval i SOC tjänsten
exempelvis sårbarhetsscanning av servrar
och övervakning av AD/katalogtjänst. 

Hur går det till? 

Vill du veta mer?  Kontakta din kundansvariga eller
 Christer Löfgren på christer.lofgren@gdm.se
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