In Partnership

Check Point och NTT Security
Ett
partnerskap
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Service
I mer än 16 år har NTT Security och
Check Point Software Technologies
samarbetat i syfte att leverera
marknadsledande lösningar och
tjänster inom IT-säkerhet och
informationsriskhantering. De båda
organisationerna arbetar tillsammans
för att säkerställa att deras kunder
får ut maximalt värde av sina
säkerhetsinvesteringar.
Varför ska man vända sig till NTT
Security och Check Point?
Ett strategiskt partnerskap
Kombinationen av Check Points teknik och
NTT Securitys tjänster utgör grunden för
ett starkt och strategiskt partnerskap. Ett
partnerskap som täcker alla NTT Securitys
geografiska områden, från EMEA över
Nordamerika och APAC. NTT Security är en
fyrstjärnig partner i många regioner och
vår beslutsamhet att behålla den statusen
borgar för att kunderna erhåller service på
högsta nivå.
Med global närvaro kan vi på NTT Security
hjälpa dig överallt med alla aspekter av
Check Point-installationer, ge stöd med ett
komplett utbud av tjänster inom allt från
produktförsäljning till professionella tjänster,
support och löpande driftstjänster.
NTT Security kan hjälpa till att sänka
era totala ägandekostnader genom
konsolidering, uppgradering av äldre
produkter, samt erbjuda omfattande analys
av effektiviteten i er Check Point-investering
och se till att ni följer bästa branschstandard.
Ledande organisationer förlitar sig på att
NTT Securitys säkerhetsexperter erbjuder
support dygnet runt över hela världen.

www.nttsecurity.com

Våra betydande investeringar i teknisk
utbildning på Check Points utbud gör att NTT
Securitys specialister kan lösa era problem
omedelbart utan förseningar, vilket gör att
kunder kan känna sig lugna.
Erfarna branschkonsulter och förstklassig
teknisk expertis
Vår långvariga relation med Check Point har
resulterat i kundrelationer som sträcker sig
många år tillbaks i tiden. NTT Security är en
integrerad komponent i säkerhetsstrategin
för många av de här kunderna. Och vi på
NTT Security använder den här erfarenheten
till nytta för alla våra kunder, gamla såväl
som nya. Kombinationen av erfarenhet och
teknisk expertis säkerställer noggrant utvald
teknik, problemfri implementering och en
löpande supportrelation.
I varje konsultuppdrag som NTT Security
utför används Global Enterprisemetodiken. Det garanterar ett konsekvent
tillvägagångssätt, en dokumenterad struktur
för rapportering där varje rekommendation
vägs samman med verksamhetsmål – och
där varje rekommendation prioriteras efter
angelägenhet, inverkan och avkastning på
investeringen.
På NTT Security är vi stolta över den expertis
vi har på Check Points lösningar, och vidare
utbildning pågår hela tiden för att uppnå nya
och upprätthålla gamla ackrediteringar inom
alla de viktiga teknikerna.
Innovativa managerade tjänster
Få leverantörer kan erbjuda ett så
komplett tjänsteutbud, från val av teknik
till implementation, och vidare genom att
sköta lösningen åt er. NTT Security erbjuder
managerade säkerhetstjänster som stödjer

Check Point-lösningar, inklusive de ledande
brandväggarna, intrångsdetekterings- och
DDoS-lösningarna.
NTT Securitys managerade säkerhetstjänster
innebär en betydande förändring i hela
konceptet “Managed Security Services”.
Vi säkerställer att kunder ges möjlighet
att värdera risk genom att se till helheten
snarare än till enskilda händelser, och att se
mönster genom att data analyseras kollektivt
snarare än runt individuella hotbilder. Och
våra kunder kan välja mellan komplett driftad
säkerhetstjänst eller support dygnet runt
via mejl och telefon, med fyra olika nivåer
från enklare plattformsskötsel till komplexa
incidentanalyser.
Konstant begränsade resurser gör att
nyttjandet av en leverantör av managerade
säkerhetstjänster blir ett effektivt sätt att
reducera kostnaderna och komplexiteten.
Det är även ett effektivt sätt att lösa de
utmaningar gällande resurser och kunskap
som det innebär att upprätta en fokuserad
del i organisationen av typen SOC, Security
Operations Centre.
Överlägsen kunskap om licensiering
Mjukvarulicensiering kan vara komplext. Ni
kan förlita er på att NTT Securitys globala
team kan hjälpa till att skapa klarhet, så
att ni kan spara tid och öka värdet på era
investeringar. Vi hjälper er att säkerställa att
samtliga produkter i nätverket hanteras och
kontrolleras effektivt så att högsta möjliga
säkerhetsnivå alltid upprätthålls.
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Att arbeta med Check Point
“I ett ständigt föränderligt
hotlandskap kvarstår Check Point
som en ledande teknikpartner till
NTT Security.”
Garry Sidaway
Global Director of Security Strategy,
NTT Security

Att arbeta med NTT Security
“Vår relation med NTT Security
bygger på god kommunikation,
samarbete och förtroende, som
har resulterat i ett långvarigt
strategiskt partnerskap. Det
är viktigt för oss att veta att
våra kunders säkerhet är i
goda händer, och NTT Securitys
skickliga Check Point-certifierade
ingenjörer förvissar oss om att vår
teknik underhålls och installeras
enligt högsta möjliga standard.
Vi är stolta över vårt strategiska
partnerskap med NTT Security,
och ser fram emot att fortsätta
jobba tillsammans runt om i
Europa, USA och Asien.”
Bruno Darmon
VP Sales Europe, Check Point

Varför välja NTT Security?
>	Långvarigt samarbete med Check
Point som Check Points viktigaste
partner i flera länder.
>	Flest Check Point-kunder i hela
världen.
>	Globalt samarbete skapar
konsekvent tillvägagångssätt
överallt.
>	4 Stars Check Point-partner.
>	Snabb tillgång till experter och
support dygnet runt.
>	Vi överträffar våra mål gällande
lösta supportärenden. Vi levererade
den första Check Point-baserade
tjänsten för DDoS.
>	Tillgång till vårt globala team av högt
certifierade Check Point-specialister.
>	Unikt samarbete: expertis
runt omkring Check Points
teknik inklusive managerade
säkerhetstjänster (Managed
Security Services), professionella
tjänster och support, skapar
heltäckande lösningar för kunder
över hela världen.

>	Unikt tjänsteutbud tack vare vår
globala räckvidd av standardiserade
tjänster, tillgängliga i alla möjliga
kombinationer av automatisk och
manuell analys, utförda av erfarna
analytiker och incidenthanterare,
och som sömlöst kan integreras
med alla tänkbara uppdrag inom
konsultation eller professionella
tjänster.
>	Betydande investeringar av NTT
Security för att kvarstå som ledande
inom Check Point-kunskap, för
att kunna erbjuda bästa möjliga
tjänster till våra kunder.

Check Point Software Technologies Ltd.
Check Point Software Technologies Ltd., som är det största renodlade
säkerhetsföretaget i världen, erbjuder ledande lösningar och skyddar kunder
från IT-attacker med en överlägsen träffsäkerhet för upptäckt av skadlig kod och
andra typer av attacker. Check Point revolutionerade branschen med FireWall-1
och dess patenterade tillståndsstyrda granskningsteknik. I dag erbjuder Check
Point en komplett säkerhetsarkitektur med skydd för organisationers nätverk hela
vägen till mobila enheter, jämte det mest omfattande och intuitiva systemet för
säkerhetshantering. Check Point skyddar mer än 100 000 organisationer av alla
storlekar.
www.checkpoint.com
Vi ser en säkrare värld
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

www.nttsecurity.com

För att få veta mer om NTT Security
och våra unika tjänster inom
informationssäkerhet och riskhantering,
prata med din kundkontakt eller
besök: www.nttsecurity.com för lokal
kontaktinformation.
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