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Secure Configuration Manager

A platformok biztonságát érintő kritikus fontosságú problémákról 

készített  jelentésekkel  és  az  előírásoknak  megfelelő 

konfigurációk  automatikus  kialakításával  biztosítja  az  adatok 

védelmét, és segít a megfelelőség bizonyításában. 
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Bevezetés
Minden  szervezet  számára  óriási 
kihívást  jelent,  hogy  megfeleljen  az 
egyre  növekvő  számú  megfelelőségi 
követelményeknek,  és  közben továbbra 
is  tudja  biztosítani  a  nélkülözhetetlen 
üzleti  szolgáltatásokat  felhasználói 
számára. A NetIQ® Secure Configuration 
Manager™ megkönnyíti a megfelelőségi 
feltételek  teljesítését,  növeli  a  biztonsá-
got, és csökkenti az auditálási költsége-
ket akár heterogén környezetekben is. A 
legfrissebb  biztonsági  információkon 
alapuló  felmérések  segítségével  segít 
megtalálni  a  biztonsági  réseket,  és 
automatizált folyamatokkal támogatja az 
egységes, és az előírásoknak megfelelő 
konfigurációk létrehozását.

A termék áttekintése
A NetIQ Secure Configuration Manager 
egy  díjnyertes  biztonságikonfigurá-
ció-felmérési  és  megfelelőségfigyelési 
eszköz. Proaktív módon felméri, hogy a 
rendszer-konfigurációk  megfelelnek-e  a 
szabályozási  követelményeknek  és  a 
bevált  gyakorlatoknak,  így  biztosítja  a 
vállalati házirendeknek való megfelelést, 
és csökkenti az adatbiztonsági kockáza-
tokat. Emellett a konfigurációs és bizton-
sági  problémák  azonosításában  és 
prioritásának  meghatározásában  is 
segítséget nyújt, így elkerülhető a bizton-
sági szabályok megsértése, a sikertelen 
audit vagy a költséges állásidő. 

Képességek
A NetIQ Secure Configuration Manager 
biztosítja  a  SOX,  PCI  DSS,  HIPAA, 
FISMA, NERC CIP és más szabályozá-
soknak  való  megfeleléshez  szükséges 
átfogó konfigurációfelmérési és jelentés-
készítési képességeket. A felmérések és 
a  jelentések  készítése  nagymértékben 
automatizálható,  ami  a  megfelelőségi 
költségek csökkentése mellett biztosítja, 
hogy a kulcsfontosságú eszközök mindig 
megfeleljenek  a  megfelelőségi  szabvá-
nyoknak. 

A NetIQ Secure Configuration Manager a 
következőket nyújtja a vállalatok számá-
ra  biztonsági  és  megfelelőségi  céljaik 
eléréséhez: 

 Konfigurációfelmérés 
Testre szabható, a szabályozásoknak és 
szabványoknak  megfelelő  házirendsab-
lonokat biztosít, auditálja és összehason-
lítja  a  rendszer-konfigurációkat  a  bevált 
gyakorlatokkal,  és  a  rendszer  által 
javasolt,  folyamatosan  aktualizált  konfi-
gurációkkal, valamint jelentéseket készít 
a teljes és a kezelt kockázatról. 
 Biztonsági rések felmérése
A kiszolgáló  gyenge  pontjait  azonosítja 
úgy,  hogy  összeveti  a  szervereket  egy 
automatikus szolgáltatás által  biztosított 
biztonsági  információkkal,  és  jelentése-
ket készít a biztonsági rések gyakorisá-
gáról és helyéről.
 Jelentéskészítés  a  felhasználói 
jogosultságokról 
Felméri a felhasználóknak a kulcsfontos-
ságú  adatokra  vonatkozó  hozzáférési 
jogosultságait, így a vállalkozásban átlát-
hatóvá  válik,  hogy  ki  milyen  szintű 
hozzáféréssel rendelkezik a kulcsfontos-
ságú adatokhoz. A biztonsági és megfe-
lelőségi  irányítópult  nagyobb  mértékű 
átláthatóságot  biztosít  a  legfontosabb 
érdekelt  felek  számára  a  kockázatok 
terén, így gyorsabb és megalapozottabb 
döntéseket hozhatnak az üzleti kockáza-
tokat illetően. 
 Peremfeltételek  meghatározása 
és változásjelentések készítése 
Jelentéseket  készít  a  rendszerek  és 
felhasználók  konfigurációjának  módosí-
tásairól,  és  kiemeli  a  „konfigurációs 
csúszásokat”  és  módosításokat,  így 
csökkenti a módosításokról szóló jelenté-
sek áttekintéséhez szükséges időt. 
 Biztonsági  és  megfelelőségi 
irányítópult 
Gyorsan és jól  átlátható,  intuitív  formá-
tumban  jeleníti  meg  a  biztonsági  és 
megfelelőségi állapotot, amely a szerve-
zet  minden  szintje  számára  bármely 
böngészőből elérhető. 
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 Üzleti kivételkezelés 
Lehetővé  teszi  egyes  rendszerek  vagy 
ellenőrzések  kihagyását  a  felmérési 
eredményekből, és biztosítja a kockáza-
tok megfelelő értelmezését, kezelését és 
dokumentálását. 

Szolgáltatások
A NetIQ Secure Configuration Manager a 
bizalmas adatok védelmére, a sikertelen 
auditok megelőzésére, valamint a válla-
lati és szabályozási házirendek megfele-
lőségi  problémáinak  elkerülésére 
szolgál. A legfontosabb szolgáltatások a 
következők: 

 Azonnal használható, megfelelőség-
gel és bevált gyakorlatokkal kapcsolatos 
ismeretek a rendszerek megfelelő konfi-
gurációjának egyszerűbb beállításához. 

 Széleskörű,  heterogén platform-  és 
alkalmazástámogatás,  beleértve  többek 
között  a  Microsoft  Windows,  UNIX, 
Linux,  IBM  iSeries,  Oracle,  Microsoft 
SQL  Server,  és  Internet  Information 
Services (IIS) rendszereket. 

 A biztonsági résekkel, fenyegetések-
kel  és  javítócsomagokkal  kapcsolatos 
legfrissebb  információk  automatikus 
biztosítása. 

 Jelentésütemezés  a  felmérések 
időpontjának és gyakoriságának automa-
tizálásához. 

 Operációs  rendszerek,  adatbázisok 
és  alkalmazások  felmérése  ügynök 
segítségével vagy anélkül. 

 Az  eszközök  fontosságának  rugal-
mas súlyozása és  átfogó  kockázatérté-
kelés. 

 Beépített  kivételkezelési  képessé-
gek  az  ismert  kivételekhez  kapcsolódó 
adatbiztonsági kockázatok kezeléséhez. 

 A  SCAP-tanúsítvány  garantálja, 
hogy  megfelelőségfelmérési  megoldása 
összhangban van az FDCC követelmé-
nyeivel. 

Fő megkülönböztető jegyek 
 Elengedhetetlen  biztonsági  infor-
mációk. A szabályokkal,  szabványokkal 
és biztonsági résekkel kapcsolatos tartal-
mak  mindig  naprakészek  lehetnek  az 
Autosync  automatizált  tartalomfrissítési 
szolgáltatás segítségével, amely a NetIQ 
Secure  Configuration  Manager  termék 
részét képezi. Az új információk automa-
tikusan  letölthetők  és  ellenőrzésekké 
alakíthatók,  valamint  egy  varázslóalapú 
rendszerrel  új  sablonokat  hozhat  létre, 
vagy módosíthatja a meglévőket. 

 Széleskörű,  többplatformos 
támogatás. A NetIQ Secure Configurati-
on Manager támogatja a több kiszolgáló-
ból,  operációs  rendszerből  és  alkalma-
zásból álló rendkívül  heterogén környe-
zeteket. 

 Kiemelkedő  jelentéskészítés  és 
kockázatkezelés. A NetIQ Secure Confi-
guration  Manager  hatékony  jelentéské-
szítési  képességeket  kínál  rendszeres 
konfigurációs felmérések ütemezéséhez, 
és  átfogó  kockázatértékelési  módszert 
biztosít,  amely  segítségével  vállalkozá-
sában fontossági sorrendbe állíthatja az 
informatikai  infrastruktúra  potenciális 
biztonsági réseit. 

 Nagy teljesítményű biztonsági  és 
megfelelőségi  eszközök. Átfogó  és 
díjnyertes biztonsági szolgáltatásaival és 
megfelelőségkezelési  szoftvertermékei-
vel a NetIQ fejlett, biztonsági folyamatok 
létrehozásához  és  megvalósításához 
szükséges  eszközöket  biztosít.  Ezek  a 
folyamatok segítséget nyújtanak informa-
tikai erőforrásai maximális kihasználásá-
ban,  a  megfelelőségi  követelmények 
zökkenőmentes  teljesítésében,  és  az 
információk  biztonsági  kockázatainak 
csökkentésében a teljes szervezetben. 

Keresse meg helyi megoldásszállítóját, 
vagy vegye fel a kapcsolatot a NetIQ 
magyarországi képviseleti irodájával az 
alábbi elérhetőségek valamelyikén:

MOM Park, SAS torony

1124 Budapest, Csörsz u. 45.

Tel: +36 (1) 489-4600

Fax: +36 (1) 489-4601

info@netiq.hu
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