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SIEM a jak vyhovět podmínkám zákona o kybernetické bezpečnosti.  
SIEM neboli Security Information and Event Management je oblast, 
kterou se teď mnohé organizace státní a veřejné správy budou 
muset hlouběji zabývat. Důvodem je nový zákon o kybernetické 
bezpečnosti, který klade důraz především na nutnost sběru informací 
o bezpečnostních incidentech z heterogenních prostředí. Samotná 
povinnost je zahrnuta v zákoně č. 181/2014 sb., o kybernetické 
bezpečnosti. Nutnost implementace SIEM se vztahuje, dle vyhlášky 
č. 316/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti §23 – Nástroj pro sběr a 
vyhodnocení kybernetických bezpečnostních událostí, na organizace 
specifikované v § 3 písm. c.) a d.) zákona č.181/2014 sb. o kybernetické 
bezpečnosti. Konkrétně jde o správce informačního (komunikačního) 
systému kritické informační infrastruktury. Subjekty, které se musí 
tímto zákonem řídit stojí před výzvou, jak těmto podmínkám vyhovět. 

Spojením produktů Microsoft Azure a NetIQ Sentinel vzniklo řešení, 
které veškeré podmínky tohoto zákona řeší. Nasazení je přitom 
jednoduché, cenově efektivní a  nezasahuje do stávající infrastruktury 
společnosti. 

NetIQ Sentinel nabízí společnostem okamžitý přehled o veškerých 
IT aktivitách, díky čemuž mohou eliminovat bezpečnostní hrozby, 
zdokonalit zabezpečení a automatizaci vynucování zásad v rámci 

fyzických, virtuálních i cloudových prostředí. Zjednodušuje tradiční 
správu bezpečnostních informací a událostí (SIEM) a řeší potíže při 
zavádění systému SIEM tak, aby mohly inteligentní zabezpečení 
využívat všechny organizace. 
Představuje jediný systém plně integrovaný se správou identit, 
která umožňuje spojit uživatele s konkrétními aktivitami ve všech 
prostředích. Díky tomu mohou společnosti snadno identifikovat 
kritická rizika, výrazně zkrátit reakční dobu a rychle řešit hrozby 
a narušení zabezpečení, která by mohla mít negativní důsledky 
pro podnik. Řešení Sentinel díky okamžitým informacím umožňuje 
společnostem chránit se před vznikem pokročilých hrozeb, zdokonalit 
procesy zabezpečení a nepřetržitě vynucovat zásady. 

Microsoft Azure je plně certifikovaná cloudová platforma, která splňuje 
podmínky NBÚ  pro uchovávání citlivých informací. Pro provoz 
jakýchkoliv systémů včetně NetIQ Sentinel není potřeba investovat do 
nového hardwaru nebo  zřizovat datové centrum.  Dalšími výhodami 
Microsoft Azure je bezpochyby neomezená kapacita a vysoká 
flexibilita úložiště, certifikace PCI-DSS, ISO, SSAE a HIPAA, soulad 
s EU legislativou a dostupnost minimálně 99,95%. Tato platforma je 
otevřená také pro  Oracle, SAP  nebo Linux. 

• Nulové vstupní náklady 

• Neomezená kapacita

• Certifikace PCI-DSS, ISO, HIPAA

• min. 99,95% SLA

• Bezpečný a v souladu s EU legislativou

• Otevřená platforma i pro Oracle, SAP, Linux

Cloudové služby Microsoft Azure získaly všechny 
běžně vyžadované certifikace a svým zákazníkům 
nabízí takové smluvní podmínky včetně „Smlouvy o 
zpracování dat“ případně se zahrnutím standardních 
smluvních doložek („EU Model Clauses“), které 
podpoří splnění podmínek zákona č. 101/2000 Sb. 
o ochraně osobních údajů. Službu je také možné 
vyzkoušet zdarma. 

Více informací včetně cenové kalkulačky najdete na http://www.
microsoft.cz/azure

Zkušební verzi lze stáhnout na http://azure.microsoft.com/cs-cz/
pricing/free-trial/



NetIQ Sentinel

ReferenceMicrosoft AZURE NetIQ Sentinel

NetIQ Sentinel  nabízí společnostem okamžitý přehled 
o veškerých IT aktivitách. Díky vyhodnocování  
informací v reálném čase  umožňuje společnostem 
chránit se před vznikem pokročilých hrozeb, zdokonalit 
procesy zabezpečení a nepřetržitě vynucovat 
nastavená pravidla v rámci fyzických, virtuálních i 
cloudových prostředí.

Zkušební verzi lze stáhnout na https://www.netiq.com/products/
sentinel/download/

• Kompletní řešení SIEM

• Výkonná a jednoduchá správa zabezpečení 

• Okamžitý přehled o veškerých IT aktivitách

• Automatický monitoring 

• Analýza dat

• Plná integrace se správou identit

Více informací najdete na http://www.novell.cz/cs/netiq/netiq-
sentinel/
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