DFLabs udostępnia bezpłatną wersję
platformy SOAR – IncMan CE

Dążąc do rozszerzenia i zwiększenia zaangażowania społeczności IncMan SOAR, DFLabs
udostępnił wersję IncMan Community Edition (IncMan CE).
Oprogramowanie IncMan CE jest dostępne bezpłatnie dla zakwalifikowanych użytkowników.
Dzięki temu większa liczba profesjonalistów może obecnie przetestować możliwości, jakie
oferuje platforma Security Orchestration, Automation and Response (SOAR). Coraz więcej
organizacji zaczyna bowiem dostrzegać liczne obszary, w których rozwiązanie SOAR, takie jak
IncMan, może być wykorzystywane do usprawnienia operacji bezpieczeństwa.
IncMan CE pozwala użytkownikom przetestować w środowiskach przedprodukcyjnych
większość funkcji i możliwości pełnej wersji oprogramowania IncMan SOAR. Umożliwia to
uzyskanie prawdziwego obrazu i zrozumienia funkcji oraz korzyści, jakie oferuje to
rozwiązanie.
IncMan CE obejmuje:
•
•
•
•
•
•

5 kont użytkowników;
obsługę 5 incydentów dziennie;
5 jednocześnie skonfigurowanych integracji;
jedną instancję;
12-miesięczną licencję, z możliwością corocznego przedłużania;
wsparcie techniczne udzielane za pośrednictwem forów portalu społecznościowego.
Uwaga: moduły Segregacja i Korelacja nie są w tej wersji obsługiwane.

IncMan CE jest dostępny tylko dla zweryfikowanych użytkowników, za pośrednictwem
nowego portalu społecznościowego DFLabs Community Portal. Aby móc pobrać IncMan CE,
użytkownicy muszą należeć do jednej z poniższych grup:
•
•
•
•

instytucje edukacyjne;
firmy analityczno-badawcze;
organizacje zainteresowane oceną IncMan SOAR pod kątem jego zakupu;
podmioty zainteresowane współuczestnictwem w społeczności DFLabs, na przykład
rozwijaniem integracji.

Celem portalu IncMan Community jest zwiększenia dostępności rozwiązania IncMan SOAR dla
większej liczby zainteresowanych, ale także wykorzystanie przez DFLabs, pochodzących od
szerokiego grona użytkowników, pomysłów dotyczących rozwoju SOAR, w tym przypadków
użycia, runbooków i integracji. Nowy portal został zaprojektowany specjalnie dla wersji
IncMan CE, tak aby klienci i członkowie społeczności mogli zadawać pytania, dzielić się
pomysłami i udostępniać playbooki, integracje i skrypty.
Aby skorzystać z IncMan CE przejdź do (https://community.dflabs.com/support/login) i
zarejestruj się. Pamiętaj, że po rejestracji wszyscy użytkownicy muszą zostać zatwierdzeni
przez DFLabs. Po pomyślnym przejściu procesu weryfikacji, otrzymasz wiadomość e-mail z
prośbą o ukończenie konfiguracji konta. Ten e-mail będzie również zawierał linki do zasobów
portalu społecznościowego, dzięki czemu będzie można pobrać, zainstalować i używać
oprogramowanie IncMan CE.
Zachęcamy do rejestracji i zapoznania się z możliwościami platformy IncMan SOAR. Jako
partner DFLabs służymy Państwu wszelką pomocą:

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/incident-response

