
 ?TI-האם המטריה החדשה של סיסקו היא הפתרון לבעיות אבטחת ה
 

אחד מהחסמים המרכזיים להגירה מסיבית של שימוש בשירותי ענן אצל ארגונים הוא נושא 
ארגונית היוו המערכת במיישומי הענן ששולבו  72% -אבטחת המידע * על פי סקר סיסקו 

ר מהוות בעיה חמורה עבור ארגונים פתח לסיכון אבטחה למידע הארגוני * מתקפות סייב
חושפות את הארגון לפגיעה בפעילות השוטפת, בכל סדר גודל שהוא, מכיוון שהן 

 בהזדמנויות העסקיות ובתדמיתו בעיני לקוחותיו הקיימים ולקוחות פוטנציאליים.
 

מקום של כבוד ברשימת הבעיות המטרידות את הדרג המנהל לאבטחת המידע יש אין זה סוד ש
בארגון כאחד. בשנים האחרונות, עם הפיכתו של מידע זמין ונגיש לצורך חיוני אצל כל אחד  IT-וה

לצורך פעילות שוטפת, כל פגיעה בזרימת המידע, בתקינותו או באמינותו, מהווה מעובדי הארגון 
אבן נגף רצינית לארגונים, אשר, ממילא נאבקים באתגרי אבטחת מידע שמקורם בכיוונים שונים, 

ביל לניסיון לעמוד בקצב המתגבר של טכנולוגיות חדשות, אשר מאלצות את הארגון במק
 להתגמש, להתאים את עצמו ולהמציא את עצמו בכל יום מחדש.

 
 הצהרות לחוד ומציאות לחוד

מתקשים  כי אנשי אבטחת המידע בארגוניםלמרות המודעות הגדולה לאיומי האבטחה, נראה, 
עולה, כי במחצית מהארגונים  ח הסייבר של סיסקו"דומ .לעשות את מלאכתם באופן יעיל

רק מעט יותר  ! מתוך אלה,התראות אבטחה המתקבלות ביום 0,555-למעלה מקיימות שנסקרו, 
ללא ספק, האשם . נבדקות, השאר, נותרות ללא התייחסות ואאחוזים זוכות להתייחסות  05-מ

לא במציאות האבטחתית הנושכת, איתה , אIT-אנשי העבודתם של )אם ישנו כזה( איננו נעוץ ב
 מתקשים הארגונים להתמודד ובהתרבות המתמידה של האיומים וחומרתם.

 
 אבטחת מידע! -האתגר 

אותו דו"ח סייבר של סיסקו מגלה עוד מספר עובדות, אשר בוודאות תוכלו להזדהות איתן. 
בין האילוצים המרכזיים המגבילים אימוץ פתרונות מידע בארגון ניתן לציין את התקציב,  :למשל

בעיות בתאימות המוצר, צורך בהסמכה וחוסר בידע מספק. הנזק הגדול ביותר שחווים ארגונים 
מערכות בליות, ותפעהמערכות מתמקד ב ,שעברו תקיפות סייבר או ניזוקו מבעיות אבטחה

. תוך כדי הניסיון לספק שימור הלקוחותבאספקט ו וומותגי ארגוןניטין המובפגיעה בכספים, ה
 05-מעטפת אבטחת מידע כוללת, מרבית הארגונים משתמשים בספקי צד שלישי לתפעול של כ

מגיעים אף לשימוש , ארגונים רבים כךכתוצאה מ. אחוזים ממערך האבטחה הארגוני שלהם
 מתקבלת על הדעתאת, רק כדי להשיג רמה זכל . בשישה)!( פתרונות שמקורם בספקים שונים

)שלא לדבר על ההתמודדות עם התנגשויות אפשריות בין הפתרונות  של אבטחת מידעבלבד 
 .השונים(

 
 מצלצל לכם מוכר?

הללו נוגע  המטרידים  מבחינה הסתברותית, קיימת סבירות גבוהה כי אחד )או יותר( מהממצאים
 שלכם! לארגון

 
UMBRELLA המטריה שתגן על הארגון שלכם - סיסקו של 

-בתחום הסייבר סקיוריטי, מגישה לכם את הOne Stop shop המספקת פתרונות סיסקו, 
UMBRELLA פתרון אבטחת מידע מקיף מבוסס ענן וגמיש, אשר ניתן להתאמה בדיוק לצרכי ,

או  ללא תלות בתחום פעילותו של הארגון, גודלו, מספר העובדים בו - זאת .שלכםהארגון 
לזכות בהגנה המלאה ללא מיקומו הגיאוגרפי. גמישותו הרבה של הפתרון הכולל מאפשרת לכם 

לבדוק, ואף מאפשרת צורך לבנות את האבטחה שלכם טלאי על טלאי, לפתור התנגשויות, ה
 אחרי שהטמעתם כבר כמה פתרונות אחרים, איזו פרצת אבטחה עדיין נשארה פתוחה!



כבר היום, וממחר, תוכלו לסמן  XXXXאבטחה שלנו בטלפון צרו קשר עם יועץ פתרונות ה
 המיוחל על הסעיף "למצוא פתרון יעיל לאבטחת מידע". V-את ה

 


