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Nagy mennyiségű napló, esemény keletkezik

Biztonsági események kezelése

Elszórtan sok rendszer

Nehézkes keresés: többféle formátum, több helyen

Drága és szervezetlen tárolás

Az eseményekre való reagálás késleltetett és esetleges

Különböző rendszereken bekövetkezett események
nehezen, vagy nem kapcsolhatók össze
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...Collector Manager
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Feldolgozott és nyers naplóbejegyzések tárolása
- tömörített tárolás
- házirend alapú életciklus-kezelés – Lucene
- NFS, CIFS – NAS támogatás
- bármilyen SLES11 alatt működő SAN támogatása

Magas eseményszámok kezelése

Magas rendelkezésre állás
- megfelelő architektúra
- platform szintű megoldások
    - SLES HAE
    - VMware HA

Sentinel Log Manager képességek
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Automatikus naplóforrás-azonosítás és beállítás
- Gyors bevezetés

Sentinellel közös fejlesztőeszközök és pluginek

LDAP-hitelesítés 

Keresés: Lucene, point-and-click, elosztott keresés

Jelentések: Jasper Reports, fejlesztőeszköz: iReport

Egyszerű konfiguráció és karbantartás

Eredetiség bizonyítása
- SHA256 ellenőrzőösszeg a naplókon

Sentinel Log Manager képességek
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Integráció

 Fel: Sentinel Link

● szűrő továbbítóként használható a 
Sentinel előtt

● többszintű, elosztott rendszerek 
kiépítése

● teljes naplók tárolhatóak a távoli 
végen

● központosított incidenskezelés 

 Le: Connector pluginek

● nAudit
● syslog
● WMS
● Adatbázis
● LEA (checkpoint)
● SDEE (cisco)
● Fájl
● Processz
● SNMP
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Több szintű Sentinel rendszer

SentinelLog ManagerEseményforrás

Sentinel Link
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Multi-tier Sentinel architecture
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