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På vår operasjonssentral for sikkerhet (SOC)

overvåker og håndterer vi sikkerhetshendelser i digital og kritisk infrastruktur. Våre
ansatte på SOC er alltid oppdatert på trusselbildet gjennom samarbeid med nasjonale
og internasjonale aktører. Her er utfyllende informasjon om noen av tjenestene våre:

Proaktive tjenester

Informere og veilede: Vi gir deg den
kunnskap og informasjon som er viktig
for å opprettholde kontroll og gode sikkerhetsrutiner internt i bedriften.

IDS (intrusion detection system):
Dette er et av våre viktigste verktøy
innen sikkerhetsarbeid. Vi installerer,
tilpasser og drifter løsningen etter
kundens behov.

Teknisk overvåking: Avansert utstyr
gir oss mulighet til å overvåke mønster i
nettverket, slik at unormale mønstre kan
avdekkes.

Sikkerhetsarkitektur: I samråd med
kunden definerer vi riktig sikkerhetsnivå og
setter opp løsninger som bidrar til å oppnå
dette.

Sikkerhetsrevisjon: Gjennom detaljerte
analyser vurderes kvaliteten på sikkerhetsnivået i organisasjoner og eventuelle
svakheter avdekkes.
Detektering: Gjør det mulig å oppdage
mønstre slik at en kan håndtere hendelser
før de utvikler seg til en kritisk situasjon.

Reaktive tjenester

Alarmer, varsling og logging: Gjennom
alarmer og logging kan uønskede hendelser oppdages. Vi varsler og informerer dersom en slik hendelse forekommer.
Håndtering av hendelser og hendelsesanalyse: Dersom en hendelse inntreffer

bistår vi i alt fra enkel rådgivning til
gjenoppretting til normaltilstand.
IRT: Incident response team (IRT)
bistår med rådgivning i det daglige og i
hendelsessituasjoner. Rådgivningen kan
innebære alt fra enkle råd til IRT on-site.
Sårbarhetshåndtering og
sårbarhetsanalyse: Dersom det er
oppdaget sårbarheter i din bedrift kan vi
hjelpe til å tette de hullene som finnes.
Utfyllende hendelsesrapport: Ved
uønskede hendelser kan vi lage en
hendelsesrapport. Rapporten inkluderer
en beskrivelse som hjelper kunden å
forstå hendelsen, samt tiltak som kan
gjøres for å unngå lignende situasjoner i
fremtiden.

Kvalitetsstyring

Risikoanalyse: En risikoanalyse gir et
bilde av sikkerhetsrelaterte trusler,
konsekvenser og forebyggende tiltak. Analysen skal bidra med å gi forståelse over hvilke
uønskede hendelser som kan forekomme.
Sikkerhetsrådgivning: Vi sitter inne
med høy kompetanse innen nettverk
og sikkerhet. Vi deler gjerne vår kompetanse og kommer med anbefalinger
og tiltak for å sikre en trygg og sikker
infrastruktur.

Kurs og øvelser

Opplæring: Det er viktig å være oppdatert
på sikkerhetsstandarder og gjeldende
lovgivning. Vi kan bistå med å øke din
kompetanse innen disse feltene.

NC-Spectrum er et norsk selskap med
høy kompetanse innen nettverk og
informasjonssikkerhet. Vi er i partnerskap med CCIS og har stort fokus på
forskning. Vi har kunder over hele landet,
både i offentlig og privat sektor. Det
meste av vårt arbeid utføres fra vår
operasjonssentral for nettverk og sikkerhet
(NOC og SOC) i Kviteseid, der vi har vårt
hovedkontor.
Gjennom kvaliteten på våre
leveranser skal vi skape trygghet for våre
kunder. Vi ivaretar kundens interesser,
har kompetanse på gjeldende lovverk,
og sørger for stabil og proaktiv drift.

Vi ønsker å utvikle, selge, levere og
drifte markedsledende kompetanse og
tjenester innenfor digital infrastruktur og
informasjonssikkerhet.
Våre kunder er virksomheter med
nettverkstekniske behov, som skal
oppnå økt konkurransekraft og en
enklere hverdag.
Vi skal sammen bygge langsiktige
og utviklende samarbeid med lokal
forankring.
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