Så tänker svenska

IT-beslutsfattare

om SIEM-lösningar

Security Information and Event Management blir i allt högre grad en nödvändighet.
IDG har på uppdrag av NTT Com Security genomfört en undersökning för att ta
tempen på SIEM ute bland IT-beslutsfattare på företagen.
Undersökningen visar tydligt att kännedom om begreppet SIEM ﬁnns, men att kunskapen
kring vad det handlar om samt vilket mervärde en SIEM-lösning kan ge ofta saknas.

Drift av SIEM
Många i undersökningen pekar på kompetensbrist i organisationen
som den största bristen när man driftar SIEM.

33%

Andel som planerar att införa ett
SIEM-system för att utöka sin
förmåga att upptäcka säkerhetsincidenter.

87 % sköter SIEM
i egen regi.

De ﬂesta har svarat att de vill driva SIEM
i egen regi men hela en fjärdedel
vill ha den som tjänst.

Införande av SIEM
Oklar nytta
Kostnader
IT-beslutsfattarna pekar ut
kostnader och resurser som
största utmaningarna när
man införde SIEM.

Nästan hälften tyckte att
kostnaden för lösningen
motsvarade budgeten.

Största orsakerna till att
man inte överväger att
investera i en SIEM-lösning.

Så används SIEM
Förmågan att upptäcka
incidenter är klart
viktigaste faktorn vid
val av SIEM-lösning.

85%

Andra viktiga förmågor är 24/7-aktiv övervakning
av larm och att data hanteras inom Sverige.

Hur nöjda är ni med
er SIEM-lösning?

61,1%

27,8%

Drygt hälften av de som svarat på undersökningen är mycket nöjda eller ganska
nöjda med sin lösning och det är ett gott
betyg. Nästan 30 % är varken eller och det
kan bero på att en SIEM–lösning är en dyr
investering och det krävs bra leverans för
att man skall känna sig nöjd.

Man är överlag nöjd med lösningens funktioner, löpande kostnader och leverantörens kompetens.

RISK
50 %

62,5%

får information om
incidenter och hotbilder
genom sin egen personal.

Cirka
anser att det är
viktigt att data
behålls inom Sverige.

52,9%

arbetar med riskbaserad
informationssäkerhet.

Om NTT Security
NTT Security stärker kundens skydd mot cyberattacker genom att bygga de
mest robusta och eﬀektiva system som ökar säkerheten och minskar riskerna.
Genom att ta ansvar för hela säkerhetslivscykeln kan man bättre möta de
ökande säkerhetsproblemen i en digitaliserad och nätbaserad ekonomi. Med
hjälp av våra konsulter, produkter och driftstjänster, som levereras av lokala
experter med tillgång till globala resurser, kan vi erbjuda en kostnadseﬀektiv
och eﬀektiv leverans av rådgivning och tjänster i egen infrastruktur som tjänst
eller i hybrida kombinationer. NTT Security är en del av NTT Group (Nippon
Telegraph & Telephone Corporation), en av världens största IT-organisationer.
Läs mer på www.nttsecurity.com.

