Audyty
Oferta usług informatycznych
Proponujemy Państwu usługi doradztwa w zakresie oprogramowania komputerowego,
zapewniające nieprzerwaną pracę systemów informatycznych, bezpieczeństwo danych
oraz legalność prowadzonej działalności:
–

audyty legalności oprogramowania komputerowego

–

projektowanie systemów zabezpieczeń systemów teleinformatycznych

–

audyty bezpieczeństwa komputerowego

–

automatyzacja kopii zapasowych danych

Usługi uzupełniające:
–

szkolenia związane z bezpieczeństwem informatycznym

–

odzyskiwanie danych

–

projektowanie i instalację sieci komputerowych

–

projektowanie dedykowanych aplikacji komputerowych

–

projektowanie i utrzymanie serwisów WWW

Podstawowe korzyści wynikające z przeprowadzenia audytów:
–

uporządkowanie informacji o sprzęcie i oprogramowaniu

–

weryfikacja licencji na oprogramowanie

–

opracowanie pisemnych regulaminów użytkowania oprogramowania w firmie

–

pewność i bezpieczeństwo prawne

–

bezpieczeństwo łączy internetowych

–

aktualizacja programów antywirusowych

–

opracowanie procedur bezpieczeństwa

Audyt

legalności

oprogramowania:

wewnętrzny

audytu

legalności

oprogramowania: 100zł za stację roboczą, 500zł za serwer. Audyt poprzedzony
inwentaryzacją licencji na oprogramowanie. Wynikiem audytu jest pisemny raport,
zawierający informacje z inwentaryzacji licencji porównane ze stanem faktycznym.
Audyt bezpieczeństwa sieci:
Cena 200zł za stację roboczą (sprawdzenie aktualizacji systemu operacyjnego
i oprogramowania,
bezpieczeństwa,

inwentaryzacja
kontrola

oprogramowania

uruchomionych

usług,

wrażliwego
programów

na

kwestie

rezydentnych,

antywirusowych i osobistych zapór, analiza zabezpieczeń zasobów udostępnianych w
sieci, skanowanie portów, analiza haseł, uprawnień użytkowników i grup). Cena
1000zł za serwer (j/w dodatkowo analiza programów serwerowych, jak serwery
pocztowe, www, ftp, bazodanowe). Usługa audytu bezpieczeństwa bierze również pod
uwagę sieć jako całość i bada wrażliwość systemu teleinformatycznego na ataki
z zewnątrz (analiza penetracyjna) oraz wewnętrzne próby uzyskania nienależnych
uprawnień,

przeprowadzana

jest

analiza

topologii

sieci,

logów

systemowych,

skanowanie systemów na obecność programów do zdalnej kontroli. Wynikiem audytu
jest raport zawierający opis stanu faktycznego oraz konkretne propozycje usprawnień,
w

tym

dotyczące

metodologii

składowania

i

odtwarzania

danych

oraz

formalnoprawnych aspektów bezpieczeństwa teleinformatycznego.
Zapraszamy do korzystania z naszych usług!
Caprisoft zastrzega prawo do zmiany cen sprzedaży przy zmianie kursu walut lub cen dystrybutorów oraz
prawo do zmiany konfiguracji w razie dokonania zmian przez producentów. Niniejszy cennik ma charakter
wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66par.1 Kodeksu Cywilnego.
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