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DF Labs IncMan 

 
DF Labs IncMan-NG jest platformą technologiczną dla orkiestracji  SOC (Security Operation 
Center) i CSIRT (Computer Security Incident Response Team) oraz prowadzenia śledztw; 
umożliwia współpracę i zautomatyzowanie zarządzanie incydentami w czasie rzeczywistym, a 
także odpowiedzi na zagrożenia i naruszenia danych. Integracja użytkowników IncMan i SIEM 
na poziomie „klik prawym przyciskiem myszy” umożliwia wykorzystanie oprogramowania SIEM 
do tworzenia i aktualizacji incydentów w IncMan-NG.  

O ile o SIEM-ie można powiedzieć, że „kwalifikuje zdarzenia” to SIRP (Security Incident 
Response Platofm) „kwalifikuje zdarzenia które stały się incydentami i wymagają reakcji, 
wzbogacenia oraz analizy zgodnie z najlepszymi praktykami i wiedzą”. Platformy SIRP służą do 
automatyzacji operacji i reakcji oraz zarządzania tym procesem. Elastyczność i kompletność 
platformy SIRP pozwala na zapewnienie najbardziej pełnego i skutecznego rozwiązania.  

 

Cyberbezpieczeństwo w IncMan NG – jak to działa? 

IncMan NG  pomaga klientom  w osiągnięciu pełnej kontroli nad cyber-incydentami 
bezpieczeństwa i w tym samym odpowiada na następujące pytania: 

Co się dzieje? 

 wiesz ile pojawia się cyber-incydentów i dlaczego 
 znasz faktyczny i potencjalny wpływ oraz skutki tych incydentów  
 wiesz kto pracuje nad rozwiązaniem problemu i jakie działania może i powinien 

podjąć 
 

Jak mogę priorytetyzować moją odpowiedź? 

 wiesz jak, w oparciu o najbardziej istotne KRI (kluczowe wskaźniki ryzyka), przypisać 
priorytety do bieżącego stanu twojego cyber-incydentu  

 przeprowadzisz analizy predykcyjne 
 

Czy to zdarzyło się gdzieś indziej? 
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 możesz w kontrolowany sposób wymieniać informacje wywiadowcze ze swoją 
społecznością wyboru (ISAC – Information Sharing and Analysis Center)  

 możesz sprawdzić, w czasie rzeczywistym, czy ktoś inny ma ten sam problem z cyber-
incycentem  i jakie działania podjął 

 

Krajobraz zagrożeń:  

 łączy w jednej  przejrzystej konsoli źródła Cybersecurity Data Sources z 
usługami  Threat Intelligence Services 

 SOC i CSIRT staje się centralnym punktem sterowania  (co owocuje wzrostem 
produktywności) i równocześnie skraca czas reakcji dzięki najszybszemu dostępowi do 
informacji o zagrożeniach   

 koncentruje się na potencjalnie realnych cyber-incydentach    
 

Dyrygowanie procesem i odpowiedzią:  

 automatyzuje wykonanie wszelkich możliwych odpowiedzi i pozwala aby SOC i / lub 
zespół CSIRT skoncentrował się na złożonych decyzjach  

 wykorzystuje przepływy pracy do  reagowania na bieżące i przyszłe zagrożenia  
 wykonuje zautomatyzowane dochodzenia śledcze i celowe remediacje 
 jest zintegrowany z dowolną częścią twojej infrastruktury cyber-bezpieczeństwa.  

 

Dzielenie się wiedzą:  

 w zaskarżalny i kontrolowalny sposób pozwala dzielić się wiedzą z wybranymi ISAC;  
 decydujesz czy i jak dzielić się swoją wiedzą z innymi z zachowaniem swojej 

prywatności  
 

 

Partner DF Labs w Polsce: 

Orion Instruments Polska  

05-082 Latchorzew, ul. Warszawska 164  

tel. 22 638 31 45, fax 22 350 55 99, e-mail orion@orion.pl 

więcej informacji: www.orion.pl 
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