GFI EventsManager® verlicht de last voor
beheerders en verlaagt de kosten.
Onderdeel van de GFI Security-productfamilie

Beheer van beveiligingsinformatie en veiligheidsevents
Bewaak en beheer uw IT-infrastructuur

Naleving van wetten en voorschriften

Systemen blijven optimaal functioneren doordat uit meerdere bronnen
in het gehele netwerk loggegevens worden verzameld, genormaliseerd,
geanalyseerd, gecategoriseerd en geconsolideerd.

Ontdek meer en start uw GRATIS testversie:

gfi.nl/eventsmanager

Beheer en analyse van loggegevens uit het gehele netwerk in realtime is nodig voor
een toereikende veiligheid, continuïteit en betrouwbaarheid in het bedrijf, maar het is
een grote uitdaging om de mogelijk wel honderdduizenden log-items die dagelijks
worden gegenereerd, effectief te kunnen beheren. De unieke combinatie van analyse van
loggegevens met actieve IT-bewaking toont u niet alleen wat het probleem is, maar helpt
ook de oorzaak van het probleem te herkennen, allemaal vanaf dezelfde console.
GFI EventsManager helpt u tevens om:
•
Zeer gedetailleerde en diepgaande informatie te verzamelen vanuit vrijwel elke bron
•
Een gedetailleerd overzicht te geven van wat er in de diverse omgevingen gebeurt
met behulp van de verschillende soorten logs die worden ondersteund
•
Activiteiten van Oracle en SQL Server bij te houden en te rapporteren, zoals
wijzigingen van databasetabellen, pogingen om toegang te krijgen tot gegevens
zonder de benodigde privileges, etc.
•
Betrouwbare gegevensbronnen te bieden voor forensische onderzoeken.
GFI EventsManager voor beheer van beveiligingsinformatie en event
GFI EventsManager kan in realtime loggegevens analyseren die zijn gerelateerd
aan beveiliging. Op deze manier kunt u beveiligingsincidenten detecteren en deze
uitgebreid analyseren om te achterhalen wie hiervoor verantwoordelijk is. Tegelijkertijd
kunt u de configuratie, beschikbaarheid en functionaliteit bewaken van mechanismen,
toepassingen en diensten die zijn gerelateerd aan beveiliging evenals geprivilegieerde
gebruikersactiviteiten.
GFI EventsManager voor bewaking en beheer van de infrastructuur en operaties van IT
Met GFI EventsManager kunt u op actieve wijze de beschikbaarheid, de functionaliteit, het
gebruik en de prestatie van uw gehele IT-infrastructuur bewaken: netwerkprotocollen,
netwerkapparaten, netwerkinfrastructuur, servers, diensten, eindpunten en toepassingen,
dat allemaal in realtime en vanaf één enkele console.

Voordelen in één oogopslag
Vergroot uw beveiliging door bewaking
van veiligheidsrelevante activiteiten,
mechanismen en toepassingen.
Verlaag de kosten en vergroot de
productiviteit door IT-beheer te
automatiseren
Profiteer van minder uitval van het
netwerk en identificeer problemen via
real-time waarschuwingen en dashboard
Onmisbare metgezel die u helpt te
voldoen aan regelgeving zoals SOX, PCI
DSS, HIPAA, etc.
Gecentraliseerde Syslog-, W3C-,
tekst-Windows-events, SQL Server- en
Oracle-audits en SNMP-traps die worden
gegenereerd door firewalls, servers,
routers, switches, telefoonsystemen,
PC’s, en meer.
Ingebouwde regels maken out-of-thebox waarschuwingen, classificatie en
beheer van loggegevens mogelijk

Systeemvereisten
Ga voor meer informatie naar:
gfi.nl/eventsmanager/requirement

GFI EventsManager voor wettelijke naleving
Regelgevende instanties en wetten vereisen dat bedrijfsgegevens moeten worden
bewaard en voor inzage beschikbaar moeten zijn. GFI EventsManager kan aan deze eisen
voldoen door verzameling, normalisatie en meerlagige consolidatie van loggegevens,
en kan hierbij dus een belangrijke rol spelen. Het kan bijvoorbeeld gaan om de volgende
wetten en voorschriften: Basel II, PCI Data Security Standard, Sarbanes-Oxley Act, GrammLeach-Billey Act, HIPAA, FISMA, USA Patriot Act, Turnbull Guidance 1999, UK Data Protection
Act, EU DPD.
GFI EventsManager voor forensisch onderzoek
Loggegevens vormen een referentiepunt wanneer er iets fout gaat. Deze gegevens
bieden een historie van gegevens over hoe elektronische systemen worden gebruikt, en
zijn vaak nodig wanneer u forensisch onderzoek moet doen vanwege rechtszaken, met
acties die worden uitgevoerd via elektronische middelen. GFI EventsManager biedt tijdige
in-house forensische onderzoeksmogelijkheden van loggegevens in uw gehele netwerk –
zodat u bevrijd bent van de kosten voor dure uitbestede consultancy en audits.
Zeer gedetailleerde controle over events
Met GFI EventsManager kunt u een groter aantal systemen en apparaten bewaken dankzij
de gecentraliseerde registratie en analyse van verschillende soorten logs. Beheerders
kunnen op een hoger gedetailleerd niveau informatie verzamelen, deze informatie op een
hoger tag-niveau verwerken en vervolgens gebruiken om beslissingen te nemen zonder
dat verder informatiebeheer nodig is.
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Luister naar uw gegevens - Analyse van loggegevens en IT-bewaking
gemakkelijk gemaakt. De enorme hoeveelheid geproduceerde
loggegevens is voor systeembeheerders een onschatbare bron van
informatie.

