
Zbudowanie własnego zespołu 

IT w organizacji nie oznacza 

jeszcze zapewnienia ochrony 

na wypadek cyberataku. 

Pracownicy IT mają za zadanie 

głównie obsługę działania sieci 

komputerów czy monitorowanie 

elementów infrastruktury. Do 

tego dochodzi okrojony budżet 

na zatrudnienie dedykowanego 

zespołu odpowiedzialnego tylko 

za organizację bezpieczeństwa. 

Nawet wtedy warto zweryfikować 

infrastrukturę i procedury pod 

kątem rzeczywistego ryzyka. 

Najlepiej konsultując to Ekspertami 

z zakresu cyberbezpieczeństwa. 

Z udokumentowanym 

doświadczeniem i kompetencjami.   

Odpowiedzią na te potrzeby jest 

Rekonesans bezpieczeństwa  
od EXATEL. 

Jak wygląda Rekonesans 
bezpieczeństwa EXATEL praktyce? 
Usługa Rekonesansu bezpieczeństwa to kilkudniowe celowane 

badanie poziomu bezpieczeństwa organizacji. Realizowane jest 

przez ekspertów ds. bezpieczeństwa proceduralnego i testów 

penetracyjnych infrastruktury z zespołu Zaawansowanych 

Usług Bezpieczeństwa. 

 

Usługa składa się z: 

• sondażu,

• rekonesansu bezpieczeństwa infrastruktury,

• rozpoznania procesowo-proceduralnego. 

„Efektem przeprowadzonych prac jest raport iden-
tyfikujący najbardziej palące problemy w obszarze 
bezpieczeństwa, nasze rekomendacje w zakresie 
mitygacji ryzyka w odniesieniu do odnalezionych luk, 
oraz propozycje działań do zrealizowania w trybie pro-
jektowym. Klient dostaje szczegółowo opisany wektor ataku oraz 
szereg bardzo konkretnych wskazówek jak należy podnieść poziom 
bezpieczeństwa w kwestiach technicznych, procesowo-procedural-
nych i organizacyjnych. Jest to idealne podsumowanie dla Zarządu  
i kierownictwa organizacji”.

Sławomir Pyrek
Kierownik Projektu, Zespół Wsparcia Sprzedaży 



Zamów 
w 3 prostych

krokach

Skontaktuj się z nami  
w celu umówienia 
sondażu (w formie 
telekonferencji lub 

osobistego spotkania). 

  

Po ustaleniu zakresu 
i zadań nasi eksperci 
SOC przeprowadzą 

Rekonesans 
bezpieczeństwa. 

Otrzymasz 
szczegółowy raport 

z rekomendacjami w celu 
podniesienia poziomu 
cyberbezpieczeństwa. 

 

EXATEL S.A.
ul. Perkuna 47

01-164 Warszawa 
exatel.pl

Rekonesans  
bezpieczeństwa

EXATEL

Jakie zalety posiada Rekonesans 
bezpieczeństwa EXATEL?
• Szybka i efektywna weryfikacja poziomu bezpieczeństwa 

w organizacji uwzględniająca trzy kluczowe aspekty: ludzi, 

technologie i procesy.

• Określenie priorytetowych działań porządkujących kwestie 

cyberbezpieczeństwa w zakresie zapewnienia zgodności z 

obowiązującymi normami i przepisami.

• Możliwość skorzystania z dodatkowego wsparcia ekspertów 

EXATEL w celu długofalowego planowania rozwoju 

bezpieczeństwa.

Kto powinien skorzystać 
z usługi Rekonesansu 
bezpieczeństwa 
EXATEL?
Każda firma, której zależy  

na realnej świadomości  

nt. bezpieczeństwa  

i na podnoszeniu jego poziomu.

LUDZIE

PROCESY

TECHNOLOGIA


