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DESCRIPCIÓ DEL SERVEI

L'exclusiu servei de monitoratge de xarxa d’Efimatica, permet analitzar a fons i de 
manera automatitzada els riscos de seguretat de la seva xarxa i aportar solucions 
a cada amenaça. 
Mitjançant la instal·lació d'un sensor en la xarxa, tot el trànsit és capturat i analit-
zat en temps real, per una bateria de software específic que obvia tot el trànsit lícit 
i inspecciona a fons tot comportament sospitós o trames de xarxa de dubtosa pro-
cedència, i tot això, sense penalització de velocitat o amplada de banda. Aquesta 
solució es tradueix en una molt substancial millora en la seguretat de l'organitza-
ció i un elevat estalvi de costos. Això es realitza de manera transparent sense pe-
nalització en el rendiment de la xarxa o els equips. 
Un servei creat per especialistes en seguretat, que cobrirà de manera global totes 
les seves necessitats operatives i normatives.

Profund i automatitzat control i 
anàlisi dels riscos de seguretat de 
xarxa.

Identifica les IP que sofreixen intents 
d'atac i les distribuïdores de malwa-
re.

Fa fàcilment visible l'ús d'aplicacions 
dels usuaris.

Capacitat DFIR (Digital Forensic & 
Incident Response).

De manera transparent i sense pena-
lització en el rendiment de la xarxa o 
dels equips.

Identifica amenaces de tota mena: 
phishing, malware i activitats sospi-
toses.

Màxima seguretat de les dades: la 
informació recopilada no surt de la 
infraestructura de l'empresa.

Integració amb altres solucions de 
monitoratge o ciberseguretat com 
EDR o SIEM.

Principals característiques

El component humà com a 
Clau de l'Eficàcia:

Processos automatitzats atesos 
per tècnics especialistes

Els analistes d’Efimatica comproven periòdicament 
l'estat de la xarxa. Reben totes les alertes que es 
generen i les documenten amb les seves correspo-
nents recomanacions amb mesures oportunes per 
a cada cas.
Les alertes són comunicades en funció de la seva 
gravetat al client a través del Panell d'Incidències 
exclusiu per a cada client. La periodicitat de com-
provació dependrà de la modalitat de servei con-
tractada
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Intervenció humana en l’anàlisi

L'analista estudia l'alerta mitjançant diferents 
eines que li permet aprofundir en els detalls per 
a notificar al client l'amenaça concreta.
Adeu als falsos positius!

Registre total

Després de l'estudi de les evidències, l'analista crea 
una notificació en la qual explica i mostra els esdeve-
niments que van generar l'amenaça, reflectint quan 
va ser creada l'alerta i el temps en el qual va ser resol-
ta.

Notificacions completes 

A cada notificació el client trobarà els detalls per mitigar 
l'amenaça o problema de seguretat, el sistema genera esta-
dístiques de resolució d'incidències que permetrà estudiar i 
millorar el temps de resposta de tots els actors involucrats en 
les notificacions.
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Complement ideal

L'eina de monitoratge complementa el firewall en 
la protecció del trànsit maliciós ja que analitza el 
trànsit entre dispositius interns. Està orientada a la 
detecció i prevenció d'atacs (IPS/IDS) efectuats 
des d'Internet cap a la nostra xarxa interna o des 
del propi interior de la xarxa a un altre dispositiu 
de la mateixa xarxa.  

Gestió i model de servei i intervenció 
personalitzat

Posem a la seva sencera disposició el model de 
gestió d'intervenció que consideri més adequat 
per a la seva or-ganització. Des de sistemes 
desatesos perquè sigui el seu departament IT qui 
autogestioni totalment el servei fins a una 
intervenció de gestió exhaustiva per part del 
nostre personal de SOC.
 

Models de servei totalment adaptables 
a totes les necessitats:

- Desatès

- Híbrid

- Gestionat


