
„Rozwiązanie Stealthwatch Cloud potrafiło 
znaleźć igłę w stogu siana: w środowisku 
testowym wykryło nietypowe IP, ruch do 
nietypowych krajów, ataki typu odmowa usługi 
i próby łamania hasła metodą brute force”.

Thomas Scherer
Główny architekt, Telindus
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Telindus to działająca w Luksemburgu 
firma zajmująca się integracją 
technologii informatycznych oraz 
dostarczaniem usług chmurowych 
i telekomunikacyjnych. Świadczy 
ona różne usługi, od infrastruktury 
zarządzanej (w tym chmurowej) po 
zarządzane cyberbezpieczeństwo 
klientom z wielu sektorów, m.in. usług 
finansowych, ubezpieczeń i sektora 
publicznego.

Usługodawca chroni 
infrastrukturę chmury Google 
za pomocą Stealthwatch Cloud



Korzyści 
Wdrożenie w kilka minut: 
Wdrożenie i wstępna 
konfiguracja rozwiązania 
Stealthwatch Cloud na 
platformie GCP zajęły 
kilka minut.
Szybka identyfikacja 
ryzykownych działań: 
Stealthwatch Cloud jest 
w stanie automatycznie 
identyfikować ruch danych 
do podejrzanych krajów, 
próby kradzieży haseł, ataki 
typu odmowa usługi itp.
Uniezależnij się 
od środowisk 
hostingowych: 
Rozwiązanie Stealthwatch 
Cloud może być 
wdrażane w siedzibie 
i w środowiskach chmury 
publicznej, często 
wykorzystując interfejs 
API do połączenia 
ze środowiskami 
hostingowymi celem 
uzyskania bardziej 
precyzyjnego wglądu 
w szczegóły.

Klienci firmy Telindus pracują w różnych 
środowiskach, w tym w siedzibie, w chmurach 
zarządzanych przez Telindus oraz w środowiskach 
chmur publicznych. Ponadto klienci firmy Telindus 
muszą przestrzegać różnych przepisów w zakresie 
bezpieczeństwa i ochrony danych. Polegają oni 
na niej, aby mieć pewność, że ich środowisko jest 
chronione i zgodne z zasadami i regulacjami.

Firma Telindus uczestniczyła w programie testów 
przedpremierowych, który obejmował rozwiązanie 
Cisco Stealthwatch® Cloud i dzienniki przepływu 
VPC Google Cloud Platform (GCP). To połączone 
rozwiązanie pozwoliło firmie Telindus wdrożyć 
rozwiązanie Stealthwatch Cloud i w kilka minut 
zrealizować korzyści związane z bezpieczeństwem.

Klienci przechodzą do chmury

Telindus ma tysiące klientów z unikatowymi 
potrzebami. Chroni ich przed wszelkiego 
rodzaju zagrożeniami, od zwykłego złośliwego 
oprogramowania po ukierunkowane ataki. 
Kiedy klienci ci korzystają z chmury, ufają firmie 
Telindus, że będzie ona utrzymywać i chronić 
ich infrastrukturę, zapewniając zgodność 
z przepisami.

Stealthwatch Cloud jest skutecznym rozwiązaniem 
bezpieczeństwa, zaprojektowanym pod kątem 
ochrony infrastruktury chmurowej.

Cechuje się ono łatwą instalacją, wymaga 
minimalnej konfiguracji i może być stosowane 
w różnych środowiskach. Stealthwatch Cloud może 
również monitorować sieć w siedzibie, oferując 
jednolity wgląd w bezpieczeństwo całej sieci.
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Dziesięć minut do realizacji korzyści 
związanych z bezpieczeństwem

Stealthwatch Cloud teraz bezproblemowo integruje 
się ze środowiskami na platformie GCP dzięki 
wykorzystaniu dzienników przepływu Google 
VPC. Rozwiązanie to można wdrożyć w ciągu kilku 
minut bez konieczności instalowania agentów lub 
wirtualnych urządzeń, zyskując wnikliwy wgląd 
w bezpieczeństwo oraz wartościowe, precyzyjne 
alarmy o podejrzanych i złośliwych działaniach.

„Była to zdecydowanie 
szybka i łatwa integracja 
z dziennikami przepływu 
VPC na platformie GCP. 
Konfiguracja zajęła kilka  
minut. Wystarczy 
skonfigurować rozwiązanie 
Stealthwatch, aby połączyć 
je z interfejsem API, 
i gotowe”. 

Thomas Scherer
Główny architekt, Telindus

Analiza wdrożenia
Materiał ogólnodostępny

https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/stealthwatch-cloud/index.html
https://cloud.google.com
https://cloud.google.com


Podstawową zaletą rozwiązania Stealthwatch 
Cloud jest niezależność od środowiska 
hostingowego. Skupiamy się nie tylko na 
naszych chmurach, ale również umożliwiamy 
korzystanie ze środowisk chmury lokalnej 
i chmury publicznej. Potrzebujemy czegoś, 
co działa w tego rodzaju środowiskach 
hybrydowych, czego wymagają od nas klienci.

Thomas Scherer
Główny architekt, Telindus
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Firma Telindus przetestowała rozwiązanie 
w ramach ograniczonego wdrożenia, ale 
nawet przy niewielkim zakresie aktywności 
i ruchu danych była w stanie wykryć szereg 
groźnych działań. Należały do nich nietypowe 
numery IP oddziałujące na środowisko, ruch 
danych z podejrzanych krajów, ataki typu 
odmowa usługi oraz próby kradzieży haseł. 
„Rozwiązanie Stealthwatch Cloud potrafiło 
znaleźć igłę w stogu siana” — powiedział 
Thomas Scherer, główny architekt firmy 
Telindus.

Skuteczność Stealthwatch Cloud w środowiskach 
GCP zrobiła na firmie Telindus duże wrażenie, 
zwłaszcza ze względu na możliwość integracji 
z wieloma środowiskami hostingowymi. 
Elastyczność ta ma kluczowe znaczenie 
dla zapewnienia klientom kompleksowego, 
ale zrozumiałego widoku we wszystkich 
środowiskach hostingowych.

Zabezpieczenie przyszłości
Firmę przekonała skuteczność rozwiązania 
i widzi ona dla niego rynek. W sytuacji, gdy coraz 
więcej organizacji włącza infrastrukturę chmury 
do swojej działalności, wbudowane w chmurę 
rozwiązanie w zakresie bezpieczeństwa najlepiej 
odpowiada im potrzebom.

Jeśli lepiej poznać rozwiązanie Cisco® 
Stealthwatch Cloud, zapisz się na 
bezpłatny 60-dniowy test na stronie 
https://Cisco.com/go/stealthwatch-Cloud.
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