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• Ξέρετε ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα
σας;

• Μπορείτε να εντοπίσετε και να αντιδράσετε
σε περιστατικά ασφάλειας έγκαιρα;

• Μπορείτε να προστατέψετε τα δεδομένα που
είναι αποθηκευμένα στο cloud και σε φορητές
συσκευές;

• Είναι ευχαριστημένοι οι χρήστες σας από την
εμπειρία εργασίας που τους προσφέρετε;

• Μπορείτε να εφαρμόσετε τις πολιτικές
ασφάλειας που έχετε αναπτύξει στο σύνολο
του οργανισμού;

Μπορείτε να 
απαντήσετε ΝΑΙ 
στις 5 ερωτήσεις



Προκλήσεις

Έλλειψη εξειδίκευσης εντός των οργανισμών/ 
πόροι

Αλλαγές στο κανονιστικό πλαίσιο

Ταχύτητα αλλαγών

Κατανόηση πολυπλοκότητας ασφάλειας

Νέες απειλές κάθε μέρα

Χρόνος ανάπτυξης in-house λύσεων



Security-as-a-
Service
(SECaaS)

προσφορά 
παραδοσιακών 

προϊόντων 
ασφάλειας ως 

Υπηρεσία

secure email 
& web 

gateways

εκπαιδεύσεις 
σε θέματα 

Cyber Security 
και Ρόλοι-as-

a-Service



Πλεονεκτήματα 
SECaaS

Εξειδίκευση παρόχων
Ταχύτερη 

εξυπηρέτηση
Εξοικονόμηση πόρων

Συνεχής 
επικαιροποίηση

Συνεχής προστασία Redundancy

Tailor-made λύσεις 
βασιζόμενες στο 

μέγεθος & τις 
ιδιαιτερότητες των 

οργανισμών



Ποιες οι 
επιλογές; Information 

Security Consulting
CISO-aaS eLearning

Incident 
Management

Audits & PenTests Security 
Management



Consulting

ανάλυση των αναγκών – μείωση κινδύνων

εμπειρία & 
εξειδίκευση

οικονομία

συμμόρφωση 

τεχνογνωσία

αντικειμενικότητα

παραγωγικότητα



CISO-as-a-
Service

κάλυψη όλων των αναγκών Ασφάλειας 
Πληροφοριών του οργανισμού

τεράστια εμπειρία                                                    
ενσωμάτωση γνώσης & εξειδίκευσης

διαθεσιμότητα 24/7

ουδετερότητα & αντικειμενικότητα

καθορισμός στρατηγικής ασφάλειας

ιδανικό στην περίπτωση που δεν απαιτείται full-time 
CISO



eLearning

οικονομία/ εξοικονόμηση πόρων

24/7 προσβάσιμο

αύξηση παραγωγικότητας

άμεση επικαιροποίηση

απλοποίηση διαδικασίας εκπαίδευσης/ εκπαίδευση για όλους



Incident 
Management

Αναφορά (Reporting)

Καταγραφή (Record)

Ανάλυση (Analysis)

Αξιολόγηση (Assessment)

Incident Response Team
• IT/ Ασφάλεια
• Νομικός
• Διαχείριση Κινδύνων
• Business
• κ.λπ.



SOC
(Security Operation Centre)

Control (διενέργεια ελέγχων)

Monitoring (παρακολούθηση)

Operational (επιχειρησιακή 
ασφάλεια)



➢CISO-as-a-Service

➢ Incident Management (Data breaches)

➢ Penetration Tests/ Vulnerability Assessments

➢ Secure Coding

➢ Security Drills

➢GDPR Assessment & Compliance

➢ InfoSec Audits for 3rd Parties

➢ ISO 27001, 27018, 22301, 20000 (ITSM)

➢ eLearning:
✓Cyber Security

✓GDPR Awareness

✓DPO Masterclass

➢ specialized workshops:
✓Cyber Security

✓GDPR

Οι υπηρεσίες μας



μας εμπιστεύονται…


