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Як захистити свою ІТ-інфраструктуру 

? 



Комерційні апаратні або програмно-апаратні 
комплекси для окремих видів захисту 

 

Плюси: 
- Досвід висококласних фахівців в своїй галузі 
- Дуже високий рівень задоволення потреб в безпеці ІТ-

інфраструктури 
- Цілодобова підтримка 
- Використання актуальних версій ПЗ та баз сигнатур 

 
Мінуси: 

- Висока вартість стартових капітальних затрат 
- Необхідність мати в штаті фахівців вузької спеціалізації 
- Наявність експлуатаційних витрат (електрика, кондиціонування, 

охорона, тощо) 
- Необхідність зміни апаратної частини у відповідь на виклики 

хакерів 

Безкоштовні програмні засоби 

Плюси: 
- ПЗ безкоштовне або за дуже низькою ціною 
- Можливість створити систему захисту «під себе» 
- Можливість внести зміни в код ПЗ 
- Можливість спробувати доказати дієвість безкоштовних  
      засобів захисту ІТ-інфраструктури 

 
Мінуси: 

- Наявність докучливої реклами 
- Висока вірогідність отримати в коді помилки або вірус 
- Невелика кількість якісних фахівців з експлуатації  
- Відсутність гарантування будь-якого результату  

? 



Ми пропонуємо модель SecaaS –  
Security as a Service від Wolfson  ! 



Особливості SecaaS від Wolfson та на чому можна зекономити 

- Відсутність будь-яких капітальних витрат 
- Відсутність витрат на електрику, кондиціонування, охорону, тощо 
- Безкоштовні тестування, настройка і запуск сервісів 
- Наявність безкоштовного тестового періоду будь-якого рішення 
- Низька щомісячна плата за сервіс 
- Можливість призупинити надання послуг та поновити їх в будь-який розрахунковий період 
- Страхування відповідальності за інциденти 
- Досвід світових лідерів безпеки 
- Більшість сервісів ексклюзивні та унікальні для України 
- Максимальний рівень задоволення потреб в безпеці ІТ-інфраструктури 
- Рідномовна підтримка 
- Наявність актуальних версій ПЗ та апаратних засобів 
- Можливість комбінувати різні типи захисту від різних вендорів 

 
 



Крім цього, на SecaaS можна і заробити  



Ми не пропонуємо щось у нас купити, щоб 
потім думати – як це продати! 



Ми звертаємось до телекомоператорів, 
інтеграторів, провайдерів, дата-центрів та 

всіх зацікавлених –  

давайте заробляти разом ! 



Як?  
Підходьте до нашого стенду. У нас будуть 
для Вас і увага, і персональні пропозиції, і 

цукерки… ;) 
 

ПИТАННЯ? 


