
ROZŠIŘITELNOST  SPLNĚNÍ ZÁKONABEZPEČNOST

Buďte vždy o krok před potenciál-
ními hrozbami a získejte absolut-
ní dohled nad bezpečností svých 
IT systémů. Včasnou a přehled-
nou detekcí problému chrání 
TeskaLabs LogMan.io cenné hod-
noty vaší společnosti. 

Chránit vlastní IT prostředí nám 
velí nejen pud sebezáchovy, ale ta-
ké zákon. S TeskaLabs LogMan.io 
snadno splníte požadavky záko-záko-
na č. 181/2014 Sb. o kybernetické na č. 181/2014 Sb. o kybernetické 
bezpečnosti a GDPRbezpečnosti a GDPR..

TeskaLabs LogMan.io může růst 
s vašimi potřebami. Je snadno 
rozšiřitelný na TeskaLabs SIEM 
a UEBA, takže jednoduše a rychle 
získáte plnohodnotný nástroj pro 
modelování útoků, správu rizik 
či scanner zranitelností.

TeskaLabs LogMan.io
Pomůžeme Vám eliminovat rizika 
i splnit požadavky zákona 
o kybernetické bezpečnosti.

LOGMAN.IO JE EFEKTIVNÍ NÁSTROJ PRO LOG MANAGEMENT – 
SBĚR, ARCHIVACI A ANALÝZU LOGŮ

TeskaLabs LogMan.io oceníte každý den

TeskaLabs LogMan.io nabízí rozsáhlé možnosti využití pro Business Inteligence, Big Data a Machine Learning 
a pomůže Vám dosáhnout souladu s požadavky ZoKB, GDPR, ISO, PCI, HIPPA.
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ROZŠIŘITELNOST

TeskaLabs LogMan.io (log management) představuje pro organizace první krok směrem 
k bezpečnému provozu jejich IT systémů. Uživatelé TeskaLabs LogMan.io získávají skvělou 
viditelnost do svých IT systémů, a to jak v reálném čase, tak i do minulosti. Dalším krokem ke 
zvýšení bezpečnosti je pak rozšíření TeskaLabs LogMan.io na plnohodnotný bezpečnostní 
monitorovací nástroj SIEM a případně pak i nasazení nástroje pro automatizovanou analýzu 
chování dohledávaných entit a uživatelů UEBA.

TeskaLabs LogMan.io je moderní produkt připravený k okamžitému nasazení 
a jednoduchému spuštění do užívání. Díky tomu můžete již velmi brzy plně využívat 
veškeré jeho vlastnosti a výhody, které Vám přináší. Vaše data budou dokonale 
zabezpečena s podporou šifrované komunikace na vyspělé úrovni. V zájmu plynulého 
a bezproblémového přechodu na TeskaLabs LogMan.io Vám poskytneme zaškolení 
v českém i anglickém jazyce.

Sběr logů ze:
• Síťových elementů
• Infrastrukturních elementů
• Operačních systémů
• Souborových serverů
• Aplikací
• Databází
• Mobilních aplikací
• IoT zařízení
• a dalších IT systémů

TeskaLabs 
SIEM 

TeskaLabs 
LogMan.io

O2 Slovak Republic 
Sběr logů a událostí z core a rádio sítě mobilního operátora
Projekt představuje dodávku rozsáhlého systému pro práci s uživatelskou zkušeností 
(Customer Experience Management). Tento systém je integrován s mobilními sítěmi pomocí 
xDR a v reálném čase monitoruje důležité parametry mobilních terminálů, základových 
stanic a dalších elementů. 

O2 eKasa, CZ
Dodávka a provoz Log managementu, integrace se SIEM s využitím 
ElasticSearch, Kibana, LogStash   
Společnost TeskaLabs zajišťuje kybernetickou bezpečnost produktu O2 eKasa již od jeho 
úplného počátku v roce 2015. Součást této služby je i bezpečnostní monitoring pomocí 
ELK stacku a jeho integrace se SIEM. Tato implementace monitoruje desítky tisíc mobilních 
terminálů (kas) se systémem Android. 

AXA Česká republika
Dodávka Log managementu pro monitoring mobilní aplikace pro obchodníky
AXA monitoringem předešla výpadkům aplikace a jejímu špatnému fungování, které by 
negativně zasáhlo uživatele. Mobilní aplikace byla důležitým nástrojem pro obchodníky, 
a proto jakákoliv chyba byla vnímána velmi citlivě. Monitoring zajistil stabilitu aplikace, 
odhalení chyb před tím, než zasáhnou uživatele a plynulý provoz.

Reference

Funkce
•  Agregace, normalizace 

a systematizace logů
• Dlouhodobá archivace a retence logů
•  Analýza logů a událostí v reálném čase 
• Reporting
• Generování výstrah, alertů
• Škálovatelnost
• Velmi vysoká propustnost
• Neomezené diskové úložiště

Pro více 
informací nás 
kontaktuje 
zde:

sales@teskalabs.com

+420 608 264 630

Snadná rozšiřitelnost 
na další zdroje logů 
a událostí bez nutnosti 
programování

Plně rozšiřitelné 
na active/active 
cluster s neomezeným 
počtem uzlů

Podpora standardních 
metod sběru logů

Trvalý příjem 100.000 EPS 
a více

 Distribuovaný log 
collector

 Multi-tenancy

Proudové (stream) 
zpracování dat v reálném 
čase

Klíčové vlastnosti

TeskaLabs Ltd. Praha, Londýn

TeskaLabs 
UEBA


