Case Study: International Data Group (IDG)

ESET Vulnerability Assessment w International Data Group

Redakcje Networld, Computerworld
i PC World bezpieczne dziêki ESET

IDG wydaje licz¹ce siê na polskim rynku magazyny o tematyce IT – Networld,
PC World i Computerworld. Redaktorami magazynów s¹ najlepsi specjaliœci
bran¿y IT, którzy na co dzieñ stykaj¹ siê z nowymi technologiami. Ka¿dego dnia
dziennikarze pisz¹ materia³y eksperckie dotycz¹ce sieci, jej bezpieczeñstwa,
a tak¿e tworz¹ recenzje rozwi¹zañ codziennie wykorzystywanych w firmach.
Nad bezpieczeñstwem ich pracy czuwaj¹ rozwi¹zania ESET, chroni¹ce ca³¹
infrastrukturê IT wydawnictwa IDG.
Wydawnictwo IDG posiada skomplikowan¹ infrastrukturê sieciow¹ – dysponuje
serwerami pocztowymi, serwerami plików, a tak¿e maszynami wirtualnymi.
Wydawnictwo dysponuje 120 stacjami roboczymi i flot¹ 60 smartfonów
wykorzystywanych na co dzieñ przez pracowników wydawnictwa i redaktorów
miesiêczników „Computerworld”, „PC World” i „Networld”. Wszystkie komputery
i urz¹dzenia mobilne chronione s¹ za pomoc¹ rozwi¹zañ ESET.
Wybór rozwi¹zania ESET
Co sprawia, ¿e IDG po raz kolejny zdecydowa³o siê na wybór zabezpieczeñ od
ESET? – Przy wyborze rozwi¹zañ ESET zawa¿y³ stosunek jakoœci do ceny. Rozwi¹zania
zabezpieczaj¹ce ESET chroni¹ nasz¹ sieæ i komputery pracowników ju¿ od piêciu lat.
W tym okresie nie zdarzy³o siê nic, co zmusi³oby nas do zmiany rozwi¹zania. Zaufanie
wypracowane na przestrzeni tych kilku lat dalej procentuje, dlatego podpisaliœmy
umowy licencyjne na kolejne lata – mówi Krzysztof Cegliñski, Dyrektor Dzia³u IT
w wydawnictwie IDG. Jak podkreœla Cegliñski, na wybór rozwi¹zañ ESET wp³yw
mia³o równie¿ wsparcie techniczne œwiadczone przez in¿ynierów firmy DAGMA polskiego dystrybutora produktów ESET.

Liczy siê przede wszystkim bezpieczeñstwo
- Od programów zabezpieczaj¹cych oczekujê przede wszystkim skutecznoœci, czyli
wykrywania i blokowania zagro¿eñ. Najwa¿niejsze jest bezpieczeñstwo – podkreœla
Krzysztof Cegliñski. Równie wa¿ne jest niezauwa¿alne dzia³anie
oprogramowania antywirusowego. ESET dzia³a ca³y czas, skutecznie blokuj¹c
zagro¿enia i chroni¹c komputer pracownika, jednoczeœnie nie daj¹c ¿adnych
sygna³ów swojej pracy. – Pracownik tak naprawdê nawet nie powinien zauwa¿aæ
dzia³ania programu zabezpieczaj¹cego. Najwa¿niejsz¹ kwesti¹ jest jak najwiêksze zdjêcie
z u¿ytkownika koniecznoœci dba³oœci o podstawowe bezpieczeñstwo antywirusowe, tak
aby móg³ swobodnie pracowaæ, wiedz¹c, ¿e chroni go program antywirusowy.
ESET Vulnerability Assessment w codziennym u¿yciu
Aby jeszcze lepiej zabezpieczyæ swoj¹ sieæ, wydawnictwo IDG zdecydowa³o siê
na korzystanie z rozwi¹zania ESET Vulnerability Assessment. Jest to us³uga
dzia³aj¹ca w chmurze, która monitoruje podatnoœci na zagro¿enia w zakresie
firewalli, koncentratorów VPN, modemów, routerów, serwerów i spedytorów
pocztowych, tym samym zwiêkszaj¹c bezpieczeñstwo sieci firmowej.
W wydawnictwie IDG rozwi¹zanie EVA stale monitoruje zewnêtrzne serwery,
m.in. serwery HTTP, pocztowe i serwer FTP. Dziêki rozwi¹zaniu EVA sieæ
wydawnictwa zyskuje na bezpieczeñstwie, zw³aszcza w momencie pojawienia
nowych podatnoœci. – Wykrywanie podatnoœci jest bardzo wa¿ne. Nie zawsze jesteœmy
w stanie na bie¿¹co monitorowaæ wszystkie luki, dlatego dobrze wiedzieæ, ¿e EVA „chroni
ty³y”. Rozwi¹zanie zawsze dostarcza informacji o nowej podatnoœci, nawet jeœli my sami
jej nie zauwa¿ymy.
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Od programów zabezpieczaj¹cych oczekujê przede wszystkim
skutecznoœci, czyli wykrywania i blokowania zagro¿eñ.
Najwa¿niejsze jest bezpieczeñstwo.
Krzysztof Cegliñski

Informacje zapewniaj¹ce bezpieczeñstwo
Wed³ug Krzysztofa Cegliñskiego, który na co dzieñ korzysta z rozwi¹zania ESET
Vulnerability Assessment, informacje zawarte w raporcie po wykryciu luki s¹
wystarczaj¹ce do jej za³atania. W raporcie zostaj¹ wyszczególnione konkretne
podatnoœci oraz porady, jak mo¿na sobie z nimi poradziæ. Podkreœla tak¿e, ¿e
samo wykrycie podatnoœci jest ju¿ wystarczaj¹ce, by zapewniæ bezpieczeñstwo
ca³ej infrastrukturze sieciowej. Dostêp do informacji to podstawowy element
bezpieczeñstwa.

IDG Polska wchodzi w sk³ad International Data Group (IDG), globalnego lidera
w zakresie dzia³añ marketingowych dedykowanych firmom technologicznym.
Dziêki globalnej sieci mediów, która obejmuje ponad 460 witryn internetowych,
200 stron mobilnych i aplikacji, 180 tytu³ów prasowych, ponad 700 imprez
targowych oraz konferencji z zakresu nowych technologii, biznesu, cyfrowej
rozrywki i gier wideo, informacje docieraj¹ do 280 milionów nabywców w 97
krajach. W Polsce wydawnictwo IDG wydaje takie tytu³y jak: Networld, PC World
i Computerworld.

ESET Vulnerability Assessment
To us³uga dzia³aj¹ca w chmurze, która zapewnia wykrywanie podatnoœci na ró¿nego rodzaju ataki, zwiêkszaj¹c¹
bezpieczeñstwo sieci firmowej. Dziêki wykorzystaniu specjalistycznych narzêdzi EVA jest w stanie wykryæ ponad 46 000
ró¿nych podatnoœci i luk w wykorzystywanych urz¹dzeniach sieciowych czy dzia³aj¹cych us³ugach. Monitoruje podatnoœci
na zagro¿enia w zakresie firewalli, koncentratorów VPN, modemów, routerów, serwerów i spedytorów pocztowych,
terminali zdalnego dostêpu (RDP, VNC, Citrix), serwerów i cache DNS, serwerów Web, serwerów FTP, serwerów plików, baz
danych, switchów VIP, telefonów, bram i urz¹dzeñ do wideokonferencji.
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