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QUADRON – MEGOLDÁS AZ EGYRE KOMPLEXEBB INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI PROBLÉMÁKRA
A piaci alapokon működő cégek az utóbbi években egyre nagyobb mértékben aknázzák ki belső és külső kapcsolataikban
az elektronikus információáramlás előnyeit. Az egyes piacokon zajló verseny következményeként a termelés, a kereskedelem és a szolgáltatások mind több eleme válik automatizálttá. Ez a helyzet azon túl, hogy gyorsabbá, egyszerűbbé,
jobban mérhetőbbé, kiszámíthatóbbá teheti a belső folyamatokat, egyre növekvő függést is jelent a számítástechnikától.
Ez a jelenség az IT rendszerek folyamatos működésének, a tárolt adatok elérhetőségének, sértetlenségének és bizalmasságának egyre erősebb igényét is magával hozza. Növekednek az informatikával kapcsolatos kockázatok így egyre
kiterjedtebb, komplexebb kezelést igényelnek. Ez újfajta hozzáállást kíván a szervezetek vezetőitől és az információbiztonságért felelős személyektől.
Az utóbbi évekig a legtöbb cég – egyes, szigorúbb szabályozás alá eső iparágak kivételével – információbiztonsági
tevékenysége már akkor elégségesnek bizonyult, ha a külső kommunikációját tűzfallal védte, a számítógépekre pedig
víruskeresőt telepített. Mára már azonban a kockázatok, fenyegetettségek növekedésével, célzottá válásával, sokkal
nehezebbnek bizonyul a védekezés, sokkal átfogóbb, a szervezet életére a korábbinál nagyobb befolyással bíró intézkedéseket kell meghozni.
Új helyzet elé kerültek a vállalatvezetők: a korábban szinte láthatatlanul működő, automatizált technológiai védelem
helyett az üzleti folyamatokban is számolni kell az információk megfelelő szintű védelmével. Ez pedig azt jelenti, hogy
az IT biztonságnak egyre közvetlenebb és kiterjedtebb tevékenysége lesz a mindennapokban, amely speciális felkészülést igényel. Emellett az újabb és komplexebb technológia is új kihívásokat, folyamatosan növekvő tudásszintet kíván a
cégektől. Egyre nehezebbé válik lépést tartani az újabb és újabb igényekkel, emellett még az IT szakemberek folyamatos
képzéséről is gondoskodni kell.

A QUADRON RENDSZER Kft. erre a sokrétű problémára nyújt megoldást ügyfeleinek. A növekvő technológiai és üzleti kockázatok komplex kezelésére, tapasztalt szakemberinek hozzáértését ajánlja,
akik az informatikai biztonság legújabb kihívásaira is megfelelő választ tudnak adni.

