Wizualizacja sieci, usprawnione zarządzanie regułami firewalla oraz politykami
dostępu, zoptymalizowane zarządzanie zmianą – wszystko dzięki Skybox Security
VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A. Grupa Veolia jest w Polsce jednym z czołowych dostawców usług w zakresie zarządzania energią, gospodarki
wodno-ściekowej i odpadowej. Grupa tworzy i wdraża rozwiązania, które są efektywne ekonomicznie i przyjazne dla środowiska.

Problemy biznesowe klienta

Rozwiązanie Skybox Security
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Zdecydowano

o wdrożeniu platformy Skybox Security.

można zidentyfikować, które z nich naruszają zasady bezpieczeństwa.
Zakres prac obejmował:
➢

Instalację i konfigurację platformy Skybox;

➢

Podłączenie urządzeń sieciowych do modelu;

➢

Usługi wdrożeniowe;

➢

Szkolenie Skybox Certified Specialist;

➢

Rozbudowanie modelu importu o obsługę
urządzenia/switcha Enterasys.

Rezultaty:
➢

Pełny obraz firewalli oraz routerów używanych w organizacji;

➢

Zoptymalizowano oraz usunięto nieużywane reguły firewalli;

➢

Zidentyfikowano oraz usunięto reguły, powodujące znaczne
obniżenie bezpieczeństwa sieci;

➢

Zapewniono zgodność z politykami bezpieczeństwa;

➢

Usprawniono proces zarządzania zmianą IT – wszystkie
zmiany są zmapowane oraz udokumentowane;

➢

Skybox zlokalizował urządzenia sieciowe, o których wcześniej
nie wiedziano, że istnieją.
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