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A filter:max Kft. 2003 óta van jelen az
informatikai piacon. Olyan modern vállalatok
számára nyújt biztonsági szolgáltatásokat,
melyeknek fontos a szigorú törvényi
szabályozásoknak való tűpontos megfelelés,
illetve melyek üzleti és eredményességi
szempontok miatt megfelelő belső motiváció-
val is rendelkeznek a technológiai és humán
forrásokból fakadó működési és biztonsági
kockázatok kezelésére.

Cégbemutatás

A filter:max Kft. az államigazgatás és a magán-
szféra legszerteágazóbb szereplőinek megbízható
partnere.Több mint egy évtizede van folyamatosan
jelen a pénzügyi, nagyvállalati, KKV, közigazgatási,
felsőoktatási szektorokban.
Szaktudásával támogatja a tech vállalkozásokat,
startup cégeket.
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A fIlter:max Kft.
technológiai szolgáltatásai az
információbiztonság szolgálatában

E-mail és webtartalomszűrés, határvédelem

Legális/Etikus hackelés (sérülékenység-vizsgálat)

Fejlett malware-ek elleni védekezés

Hálózati biztonság, behatolásvédelem, automatizált detekciós technológiák

Privilegizált hozzáférések menedzselése és monitorozása

Adatszivárgás elleni védelem, adatbiztonság, titkosítás

SD-WAN, vállalati Wi-Fi, biztonságos távoli elérés

Account Takeover elleni védekezés, kiszivárgott hozzáférések felderítése

Adatbeléptetés, többszintű vírusvédelem

Cloud szolgáltatások biztonsága, Shadow IT menedzsment

Weboldalak védelme, cloud WAF

Információbizontsági felkészítés, szabályozás és auditálás
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MEGOLDÁSAINK ÖTVÖZIK A CUTTING edge / ÉLVONALBELI TECHNOLÓGIÁT AZ AKTUÁLIS SZABÁLYOZÓI ÉS
SZABVÁNY KÖRNYEZETBE ADAPTÁLT INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI SZOLGÁLTATÁSOKKAL. MEGOLDÁSAINK ARÁNYOSAK
AZ ÜZLETI IGÉNYEKKEL, MINDEMELLETT FENNTARTHATÓ ÜZEMELTETÉSI KÖRNYEZETET EREDMÉNYEZNEK.

A modern vállalatoknak mérettől és
tevékenységto ̋l függetlenül szükségük
van arra, hogy a tulajdonosi elvárásokat,
üzleti igényeiket a szektorra vonatkozó
szabályozói környezetbe illeszkedo ̋,
méretarányos és hatékony informatikai
szervezet szolgálja ki.
A filter:max Kft. olyan módon támo-
gatja a vállalatokat ennek elérésében,

hogy lebontja a szervezetre háruló
kötelezettségeket, értelmezi az üzleti
igényeket és mindezt széleskörű
információbiztonsági ismeretek mentén
megfelelő folyamatokba és technikai
kontrollokba szervezi. Emellett
hatékony és az információbiztonságot
célszerűen alkalmazó irányítási
rendszereket dolgoz ki.

GOVERNANCE -INFORMATIKAI IRÁNYÍTÁS

RISK-KOCKÁZATMENEDZSMENT

COMPLIANCE -TÖRVÉNYI, SZABVÁNYI MEGFELELÉS

ÜZLETMENET-FOLYTONOSSÁG MENEDZSMENTJE - BCM

FENNTARTHATÓ INFORMÁCIÓBIZTONSÁG

FELHŐSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MENEDZSMENTJE

ADATVÉDELEM, ADATBIZTONSÁG

DATA
PROTECTION

CLOUD
SERVICES

SECURITY
ROLES

BCM

Üzletmenet-folytonosság menedzsment rendszer (BCMS) kialakítása, fenntartása

‘GDPR ready’ szervezet

Adatvédelem integrálása a vállalati folyamatokba

Adatszivárgás elleni védelem kialakítása

Információbiztonsági auditor

Üzletmenet-folytonossági menedzser

Információbiztonsági felelős

Üzletmenet-folytonosság és informatikai katasztrófa utáni helyreállítás tervezése

Törvényi megfelelés biztosítása szervezetek számára

Sérülékenységvizsgálat

Informatikai stratégia kialakítása

Informatikai működés optimalizálása, hatékonyságának növelése

Információbiztonsági tanúsítás megszerzésének támogatása

A szervezet kockázatarányos védelmének kialakítása

Informatikai biztonsági audit

Üzleti hatáselemzés

GRC

SZOLGÁLTATÁSOK

Felhőszolgáltatás bevezetésének tervezése pénzügyi közvetítőrendszer szereplői számára

A fIlter:max Kft.
információbiztonsági szolgáltatásai


