
opis  produktu

Splunk® Phantom 
Zmaksymalizuj efektywność Twojego SOC (Operacyjnego Centrum Bezpieczeństwa) 
dzięki możliwościom, jakie oferuje SOAR - orkiestracja i automatyzacja zabezpieczeń 
oraz reagowanie na zdarzenia.

Zespoły ds. bezpieczeństwa stoją przed dużymi wyzwaniami, by identyfikować, analizować 
i neutralizować zagrożenia, przed którymi stają ich organizacje.

Zespoły te zmagają się również z ogromną liczbą pojedynczych rozwiązań dla poszczególnych problemów, oraz 
z niespójnymi, niezależnymi, statycznymi wskaźnikami bezpieczeństwa. Często nie mają też dość czasu i zasobów, 
aby analizować wszystkie codzienne alerty - a skutek tego jest łatwy do przewidzenia – rosnące zaległości związane 
z identyfikowaniem incydentów.

Organizacje chcą lepiej wykorzystać istniejące zasoby, dlatego wdrażają narzędzia, które maksymalizują wydajność 
i są skalowalne, tym samym tworząc ujednolicony system bezpieczeństwa, który jako całość jest silniejszy niż suma 
poszczególnych elementów składowych.

Splunk Phantom dostarcza funkcję znaną jako SOAR, w której mieszczą się m.in. orkiestracja i automatyzacja zabez-
pieczeń oraz reagowanie na zdarzenia. SOAR umożliwia analitykom poprawę wydajności i skrócenie czasu reagowa-
nia na incydenty. Dzięki temu organizacje są w stanie poprawić bezpieczeństwo i lepiej zarządzać ryzykiem poprzez 
integrowanie zespołów, procesów i narzędzi. Dzięki Splunk® Phantom zespoły ds. bezpieczeństwa mogą także au-
tomatyzować zadania, koordynować pracę i obsługiwać szeroki zakres funkcji SOC, w tym zarządzanie zdarzeniami, 
współpracą zespołów i raportowaniem.

• Zlikwiduj luki w swoich systemach ochrony 
poprzez poszerzenie zakresu działań w obszarze 
zabezpieczeń.

• Zintegruj swój zespół, procesy i narzędzia, aby 
osiągnąć wyższą efektywność SOC.

• Wzmocnij swój SOC dzięki możliwościom, jakie 
oferują orkiestracja i automatyzacja zabezpieczeń 
oraz reagowanie na zdarzenia.
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Automatyzacja SOC
Phantom daje zespołom możliwość pracowania spraw-
niej poprzez wdrażanie zautomatyzowanych akcji w ich 
infrastrukturze bezpieczeństwa w ciągu sekund, w prze-
ciwieństwie do działań manualnych, które zajęłyby wiele 
godzin – lub nawet dłużej. Zespoły mogą dodawać nowe 
algorytmy do katalogu Phantoma przy użyciu edytora 
wizualnego (nie są tu wymagane umiejętności kodowa-
nia) lub do zintegrowanego środowiska programistycz-
nego Python. Dzięki odciążeniu z tak wielu powtarzal-
nych zadań, zespoły mogą skupić się na podejmowaniu 
kluczowych decyzji w krytycznych momentach.

Orkiestracja
Phantom stanowi łącznik, który pozwala lepiej współ-
działać istniejącym już narzędziom bezpieczeństwa. 
Poprzez łączenie i koordynowanie złożonych algoryt-
mów działania zespołu i narzędzi SOC, Phantom zapew-
nia, że każdy składnik wielowarstwowej ochrony SOC 
aktywnie uczestniczy w ujednoliconej strategii obronnej. 
Automatyzacja pozwala zespołom skupić się na swoich 
zadaniach, podczas gdy platforma przekłada je na dzia-
łanie konkretnych narzędzi.

Reagowanie na incydenty
Phantom wspiera zespoły ds. bezpieczeństwa w szyb-
szym prowadzeniu śledztw i reagowaniu na incydenty. 
Wykorzystując możliwości Phantoma w zakresie zauto-
matyzowanego wykrywania, śledzenia i reagowania na 
niebezpieczeństwa, ludzie mogą podejmować działania 
z wydajnością maszyn, redukować czas szkodliwego 
wpływu złośliwego oprogramowania i zmniejszać MTTR 
(mean time to resolve). Dzięki rozwiązaniu Phantom na 
Splunk Mobile, analitycy mogą wykorzystywać urządze-
nia mobilne do odpowiadania na incydenty związane 
z bezpieczeństwem nawet gdy są poza biurem. Phantom 
oferuje także zaawansowane zarządzanie zdarzeniami 
i sprawami, które może dodatkowo usprawnić działania 
zespołu. Dane związane z konkretną analizą śledczą są 
łatwo dostępne w jednym głównym repozytorium. 
W prosty sposób można się skontaktować ze współpra-
cownikami w sprawie pojedynczego zdarzenia czy spra-
wy i przypisać zadania odpowiednim członkom zespołu.

Gotowy dowiedzieć się więcej?  
Pobierz darmową wersję Splunk Phantom i zacznij już dziś.

Kontakt z nami: www.arrow.com/ECS/pl/kontakt 
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