األمن
أوال ً

ّ
إن عملك هو الحفاظ عىل
ً
آمنة من الهجمات
مؤسستك
اإللكترونية.
لكن تحليل كميات متزايدة من بيانات السجالت عبر األنظمة المختلفة
والتطبيقات السحابية يمكن أن يترك فجوات كبيرة في وضوح الرؤية في
البيئة المحيطة .وقد تصبح عملية تحديد أولويات التهديدات ُم ً
ّ
شاق ًة
همة
عندما تكون مق ّي ً
دة بموارد قليلة.
إذن ،كيف سترتقي بأمن مؤسستك إىل المستوى التالي؟ أنت بحاجة إىل
تحفيز فكرة “األمان أوال ً” وتشجيعها عبر المؤسسة.
وللقيام بذلك ،يجب عىل فريقك تنفيذ استراتيجية أمنية مرنة وقابلة للتك ّيف
لبناء الثقة والدعم عىل مستوى المجلس لتوسيع نطاق اكتشاف التهديدات
واالستجابة لها.
األمر صعب ،أليس كذلك؟ لحسن الحظ ،هُناك حلٌ شامل يمكن أن ّ
يوفر
لمركز العمليات األمنية ( )SOCالخاص بكم السرعة للحصول عىل عائد
استثمار ذو قيمة وقابل للقياس.

إليكم في ما يلي اآللية التي يمكن أن تساعدكم بها LogRhythm
لتحقيق ذلك.

نضج عمليات األمن

تعمل منصة لوغريثم  NextGen SIEMعىل تمكين فريقكم من تعزيز الوضع األمني العام لمؤسستكم ونضج هذه
العمليات .حيث تق ّوي  LogRhythmمركز العمليات األمنية ( )SOCالخاصة بكم ،وتضمن لكم االستعداد لمواجهة
أي تهديدات قد تواجهكم.

كشف التهديدات في وقت أبكر وأسرع من أي وقت مضى.
عندما يتعلق األمر بإيقاف التهديدات ،تصبح الثواني مهمة جدًا .فقد أسسنا واجهة
مستخدم  LogRhythmلتحقيق السرعة والكفاءة .تُمكّنكم  LogRhythmمن كشف
التهديدات والبحث في بيانات السجالت واتخاذ القرارات والتعاون واالستجابة
لحوادث األمن بشكل أسرع من أي وقت مضى .من خالل التعلّم اآللي والتحليالت
المحتملة ،تعرض  LogRhythmالتهديدات المستجدة
المستندة إىل السيناريوهات ُ
فور حدوثها حتى يتمكن فريقكم من التصرف بسرعة.

حقق المزيد مع الموارد المتوفرة لديك في الوقت الحالي

ر ّكز عىل اكتشاف التهديدات واالستجابة لها بدال ً من إهدار وقتك الثمين في
الحفاظ عىل إدارة معلومات األمان واألحداث ( )SIEMوالعناية بها ودعمها .تشمل
 LogRhythmمكتبة لمحتوى معالجة البيانات المحدّث باستمرار وسيناريوهات
التهديدات ،لذلك لن يضطر فريقكم إىل قضاء الوقت في كتابة برامج نصية
وبناء قواعد وإنشاء تقارير .وبسبب مرونة المنصة ،يمكن لفريقكم تكييفها لتلبية
المتطلبات الفريدة لمؤسستكم

رؤية عميقة عبر الشبكة.

منصة لوغريثم  - NextGen SIEMمن خالل العمليات األمنية وإمكانيات
تكشف
ّ
التحليل  -كافة النقاط المحجوبة في أنحاء المؤسسة ،مما يمنحكم رؤية كاملة

الخاصة بكم .كما تجمع
لبيئات تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا التشغيلية
ّ
 LogRhythmالبيانات من المصادر المادية واالفتراضية والسحابية للتأكد من
اطالعكم دائما ً عىل ما يحدث عىل شبكتكم .ستكتشفون وتلتقطون كل حدث
خارج عن المألوف أو تهديد  -ما يُمكّنكم من الحفاظ عىل عملكم بمأمن من
الهجمات اإللكترونية

إثبات تقليل المخاطر أمام مجلس اإلدارة.

يحتاج مجلس إدارتكم إىل الشعور بالثقة في قدرة فريقكم عىل تحديد التهديدات
الهامة آمنة .وأنتم تحتاجون إىل
وإيقافها والحفاظ عىل سمعة الشركة وأصولها
ّ
الخاصة بكم .يمكنكم
مجلس اإلدارة لمواصلة االستثمار في البرامج األمنية
ّ
إثبات قيمة فريقكم بسهولة من خالل التقارير التي توضح أنواع التهديدات التي
تواجهونها والمنحنيات البيانية التي ّ
توضح كشف واستجابة فريقكم لها.

ما تبنيه اليوم .هو حجر أساس المستقبل.

ّ
يتحمل فريقكم مسؤولية حمايتها كبيرة وتتزايد بسرعة.
إن كمية البيانات التي
ّ
بشكل مرن وبسهولة لتلبية احتياجاتكم
ومن المهم معرفة أن استثماركم سيتغير
ٍ
منصة  LogRhythmلتتناسب مع األحجام الضخمة من
المستقبلية .تتطور
ّ
عال وإدار ٍة مبسطةٍ  -مما يقلل من تكاليف التشغيل
البيانات مع توفير أدا ٍء
ٍ
اإلجمالية.
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أساس متين
بناء مركز العمليات األمنية ( )SOCعىل
ٍ
لحماية مؤسستك من المخاطر ،يجب أن يكون فريقكم قاد ًرا عىل اكتشاف أي تهديد واالستجابة له  -قبل أن يتم اختراق
شبكتكم .كيف تنجح في ذلك؟ بتقليل متوسط زمن االكتشاف ( )MTTDومتوسط زمن االستجابة ( )MTTRللتهديد اإللكتروني.

منصة LogRhythm NextGen SIEM
تعمل حلول  NextGen SIEMالتي نقدمها كنظام عصبي مركزي

لفريقكم للتنبيه بشأن التهديدات وسن التدابير المضادة  -كل ذلك

في الوقت الفعلي .فباستخدام  ،LogRhythmستزداد سرعة فريقكم

بشكل ملحوظ .ستصبح
في اكتشاف التهديدات واالستجابة لها
ٍ

الخاصة بكم أكثر فاعلية وكفاءة من خالل إطار العمل
العملية األمنية
ّ
اآللي والقدرات المتسارعة للكشف عن التهديدات واالستجابة لها.

منصة لوغريثم  NextGen SIEMمن LogRhythm XDR
تتكون
ّ
 Stackو.LogRhythm UserXDR

النشر داخل المؤسسة أو عبر السحابة
تضمن خيارات النشر المرنة لدينا حصولكم عىل أفضل ما يناسب

مؤسستكم  -بغض النظر عن أهدافكم والظروف المحيطة .يوفر

 LogRhythm Cloudتجربة  NextGen SIEMالمتكاملة التي نقدمها

مع سهولة ومرونة حل .SaaS

LogRhythm XDR Stack
مع  ،LogRhythm XDR Stackسيتمتع فريقكم بمجموعة متكاملة من القدرات

التي تقدّم المهمة األساسية لمركز العمليات األمنية لديكم :مراقبة التهديدات

والبحث عن التهديدات والتحقيق في التهديدات واالستجابة للحوادث بأقل تكلفة
إجمالية للملكية.

ابحث عبر البيانات الضخمة لمؤسستك بسرعة للعثور عىل اإلجابات وتحديد
حوادث تكنولوجيا المعلومات واألمان واستكشاف المشكالت وإصالحها بسرعة.
ال تتورط في اإلنذارات التي ال معنى لها .باستخدام تحليالت اآللة المتقدمة،
سيكتشف فريقكم بدقة جميع األنشطة الضارة من خالل محتوى حالة استخدام
األمان واالمتثال واإلنذارات ذات األولوية القائمة عىل المخاطر والتي تعرض
عىل الفور التهديدات الخطيرة.

اكتشف السلوك الشاذ للمستخدمين قبل تلف البيانات أو تسريبها
باستخدام تحليالت سلوك المستخدم والكيان (.)UEBA

 MistNet NDRمن LogRhythm
أمن شبكتك من التهديدات المنتشرة من خالل حل اكتشاف
ّ
الشبكة واالستجابة لها الذي يعمل بمفرده أو باالشتراك مع
منصة لوغريثم  .NextGen SIEMحيث يجمع MistNet NDR
من  LogRhythmبين تعلّم اآللة واالكتشاف المستند إىل القواعد
واستخبارات التهديدات الكتشاف التهديدات وتحديدها عبر األجهزة
المكتبية ومراكز البيانات والسحابة.
مدعوما بتقنية ™ TensorMist-AIذات براءة االختراع المعلقة،
ً
يستخدم  MistNetالحوسبة الموزعة التي تعمل بسهولة عىل
توسيع نطاق جمع البيانات والتحليالت وتقليل تكاليف التشغيل.

العمل بذكاء وليس بعناء .تعاون مع فريقك ّ
ونظمه وط ّوره من خالل حلول
تنسيق األمان والتشغيل اآللي واالستجابة ( )SOARالمدمجة بسالسة في منصة
لوغريثم  NextGen SIEMوالتي تتناسب مع أكثر من  80من حلول الشركاء.
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ما وراء واجهة مستخدم منصتنا NextGen SIEM
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منصة حائزة عىل الجوائز
ّ
نحن فخورون بجوائزنا .لقد استحققنا كل واحدة منها .وقد حظينا بالتقدير الذي
يشير إىل ابتكارنا وتفانينا في تقديم حلول أمنية تساعد في حماية عملكم
وعالمتكم التجارية وسمعتكم ،بدءًا من وصولنا للريادة في تقارير MagIc
 Quadrantمن مؤسسة  Gartnerعىل مدار عقد من الزمن حتى حصولنا عىل
لقب اختيار العمالء من ™ Gartner PeerInsightsألربع سنوات متتالية.
في  ،LogRhythmنتفهم مدى تعقيد عملكم .فيما يُترجم تركيزنا الحاد عىل األمن
في االبتكار الموجّه لمنح فريقكم الحلول التي يحتاجها للتغلب عىل التحديات
التي يواجهها كل يوم .تم تصميم منصة لوغريثم  NextGen SIEMلتحسين
الوضع األمني العام لمؤسستكم والتغلب عىل أي تهديد يحاول اختراق بيئتكم.

Best SIEM Product

Market Leader for UBA

من البحث والتطوير إىل فريق نجاح العمالء ،نرى أنفسنا شري ًكا لكم في مكافحة
التهديدات اإللكترونية .نجاح العميل هو أحد القيم األساسية لشركتنا .دع عمالئنا
ً
مباشرة.
يخبروك عن تجاربهم

ُقم بزيارة  www.logrhythm.comلقراءة ومشاهدة
مراجعة متعمقة من عمالء حقيقيين.
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نلتزم بنجاحكم
مختبرات LogRhythm

من الضروري أن يكون لديكم موارد تُبقي مؤسستكم عىل اطالع
جيد بأحدث الحوادث واالنتهاكات التي قد تشكل تهديدًا.
يمكن لمختبرات  LogRhythmأن تساعدكم من خالل فريق
متخصص يقدّم محتوى حالة االستخدام الذي يشمل أحدث
المعلومات حول التهديدات المستجدة وتغيير تفويضات
االمتثال وأفضل الممارسات األمنية.

يمكننا تقديم المساعدة
يتطلب التعامل مع التغيير أثناء إدارة مركز العمليات األمنية
الشجاعة والجرأة والقدرة عىل إرساء الثقة عند مواجهة عدم
اليقين والشك .للتكيف مع الوضع ،عليكم التأ ّكد من أن األمن
يم ّثل أولوية قصوى في مؤسستكم وأنه يمكنكم إظهار قيمة
برنامجكم .ولكي يحدث هذا ،يجب أن تكونوا وكيل التغيير وأن
ترسخوا فكرة “األمان أوال ً” في مؤسستكم.

ّ
إن خدماتنا االحترافية يمكن أن تساعدكم عىل مواكبة المشهد
األمني المتغير ،مما يعزز أداء وفعالية فريقكم األمني ونظامكم
األساسي .يستخدم العمالء عروض خدماتنا لتسريع الوقت
بالنسبة للقيمة وضمان النشر السلس وضبط نظامهم األساسي.
كما يعتمد العمالء ً
أيضا عىل خدمات االشتراك لدينا لتعزيز
فريقهم األمني بمساعدة خبرائنا.
تتبنى  LogRhythmفكرة “األمان أوال ً” التي تستدعي المرونة -

من كوننا أحد األوائل في تنفيذ إطار انعدام الثقة لمنظمتنا إىل
معا ،سنضع األمن أوالً.
تفانينا في االبتكار والتعليمً .
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نبذة عن LogRhythm
منصة  LogRhythmالحائزة عىل الجوائز  NextGen SIEM Platformتجعل
ّ
العالم أكثر أمانًا من خالل حماية المؤسسات والموظفين والعمالء من
أحدث التهديدات اإللكترونية .تقوم بذلك من خالل توفير منصة شاملة
بأحدث وظائف األمان ،بما في ذلك التحليالت األمنية وكشف الشبكة
واالستجابة لها ( )NDRوتحليالت سلوك المستخدم والكيان ()UEBA
والتنسيق األمني والتشغيل اآللي واالستجابة (.)SOAR
تعرف عىل كيفية قيام  LogRhythmبتمكين الشركات من وضع األمن
أوال ً عىل موقع .logrhythm.com

ُق م بجدولة عرض توضيحي مخصص اليوم.
www.logrhythm.com/demo
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