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Zaščita poslovanja podjetja na
osnovi pravočasne zaznave in
kibernetskih napadov
Vectra kot vodilni proizvajalec rešitev za zaznavanje in odziv na napade v omrežju
(NDR) s pomočjo umetne inteligence ščiti vaše podatke, sisteme in infrastrukturo.
Preprost uporabniški vmesnik omogoča ekipi varnostnega operativnega centra
(SOC) oziroma ekipi varnostnih strokovnjakov hitro odkrivanje poskusov napadov
in odziva nanje, še preden se ti zgodijo.

Z rešitvijo v vašem razširjenem omrežju, tako na lokaciji, kot tudi v oblaku,
hitro zaznate sumljivo vedenje in aktivnosti. Zavedati se je treba, da s prehodom
v oblačne storitve razširimo tudi varnostni perimeter podjetja, zato je toliko bolj
pomembno, da se jih hitro odkrije, označi in nanje opozori varnostno ekipo, da se ta
lahko nemudoma odzove.

Vectra Cognito je torej varnostni sistem, ki razmišlja »Security that thinks«.
Uporablja algoritme strojnega učenja in umetno inteligenco, kar izboljša zaznave
in omogoča hiter odziv z odpravo napačnih pozitivnih zaznav, saj se le na ta način
lahko varnostna ekipa osredotoči na prave grožnje.
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Preprečevanje vdora je vse težje, enostavneje je
zaznavanje vedenja napadalca, na osnovi
nenavadnega obnašanja - od poizvedovanja
v omrežju pa vse do odtujitve podatkov.

KLJUČNI POUDARKI

Napadalci izkoriščajo dve poti za zlorabo virov v oblaku: dostop
do sistemov znotraj omrežja podjetja ali pa vdor v prijavni sistem
skrbniškega računa, ki ima skrbniške pravice za delo na daljavo ali pa
skrbniški dostop za upravljanje oblačnih nastavitev.
Po podatkih raziskave, ki jo je opravilo združenje Cloud Security
Alliance, se glavne skrbi varnostnih strokovnjakov nanašajo na
upravljanje priviligiranih poverilnic in načinov zlorabe poverilnic
za dostop do podatkov, ki se nahajajo v oblaku.
Skupina APT10 je v napadu »Operacija skakanje med oblaki Operation Cloud Hopper« uporabila enako metodo izvirnega vdora
in obnašanja v okolju oblaka, kot se obnašajo uporabniki
v zasebnih oblakih in fizičnih podatkovnih centrih.
Pravilno dodeljevanje uporabniških pravic dostopa in upravljanje
z žetoni, ki se uporabljajo za povezovanje preko API vmesnikov, lahko
zmanjšajo število deljenja pravic za dostop, tako, da se lahko
najemniki storitev v oblaku osredotočijo na to, kako se te pravice
uporabljajo.
Če lahko zagotovimo »vidljivost«, kaj se pravzaprav dogaja
znotraj infrastrukture oblaka, je veliko lažje zaznati obnašanja
napadalcev in napade na sisteme in storitve.
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Razlika pri zaznavi varnostnih groženj
v primerjavi s tradicionalnimi okolji
Okolja v oblaku prinašajo nove predpostavke glede tega, kako zaznavati
grožnje in kako se nanje odzvati.
Zelo dinamične obremenitve sistemov v oblaku pomenijo, da se storitve in sistemi
lahko vzpostavijo in ukinejo v zelo kratkem času, govorimo o sekundah. Za pripravo
sistemov v ozadju poskrbi avtomatizacija in v primeru, da nastanejo napake
v konfiguraciji, se lahko te odražajo tudi pri vzpostavitvi drugih storitev in sistemov.
Deljena odgovornost s ponudnikom storitev v oblaku (Cloud Service Provider – CSP)
tako nehote vpliva na zaznavo groženj znotraj posameznega napada.

Vse storitve v oblaku se razvijajo v smeri metode
dostopa prek aplikacijskih vmesnikov - API-jev,
kar pomeni, da tradicionalni pristopi zaščite kot
so: spremljanja prometnih tokov in zaznave
incidentov, niso več uporabni.
Poleg izzivov pri zaznavi groženj in odzivu nanje podjetja pogosto zaostajajo
za razvojem dogodkov, tudi zaradi same hitrosti uvajanja inovacij v okolju ponudnika
oblačnih storitev. Vse večja konkurenca med ponudniki oblačnih storitev vpliva na to,
da se ponudniki osredotočajo na to, da prvi lansirajo svoj izdelek na trg, tako,
da številne stranske elemente razvoja oblačne storitve zaupajo zunanjim
izvajalcem – pogosto na račun informacijske varnosti.

Zelo hitra rast storitev v oblaki vpliva na razširitev perimetra
poslovnih omrežij, kar v praksi pomeni, da je uporaba
enakih rešitev in metod za nadzor prometa praktično
nekoristna.

Orodja, ki jih ponujajo ponudniki storitev v oblaku, so kompleksna in jih mnoga
podjetja, ki najemajo storitve v oblaku, še ne poznajo, kar lahko privede
do naključnih napačnih konfiguracij. Hkrati pa se z vpeljavo novih funkcij in storitev
varnostno tveganje le povečuje.

5

Najbolj kritično pri uvajanju številnih dostopov in zmožnosti
upravljanja rešitev v oblaku je, da vnašamo znatno
varnostno tveganje.

Težko je upravljati, slediti in revidirati skrbniška dejanja, kadar ti uporabniki dostopajo
do virov v oblaku iz okolja podjetja ali od zunaj.

Brez dobro premišljene strategije upravljanja privilegiranih uporabniških računov,
ki jasno ločuje vloge za skrbniški dostop, zgolj iz odobrenih lokacij, organizacije
tvegajo napačno uporabo skrbniških poverilnic in pravic.

Tradicionalno se za dostop do strežnika uporablja preverjanje uporabnika znotraj
domene ali avtentikacijskega strežnika podjetja, za sledenje skrbniškemu dostopu
pa je bilo mogoče vpeljati rešitve za nadzor perimetra znotraj podjetja. Do sistemov
za upravljanje storitev v oblaku se dostopa prek javnega interneta in spletnega
vmesnika ali API-ja. Brez ustrezne zaščite lahko uporabnik nemudoma
in ne namenoma razkrije kritične podatke za dostop.

»Življenjski cikel«
poteka napada v oblaku
Napadalci imajo dve poti za napad na vire v oblaku. Prva je prek sistemov, ki se
nahajajo znotraj poslovnega omrežja. Temu sledi naslednja faza napada - izvidništvo
in zloraba pravic dostopa s skrbniškim računom, ki ima možnost dostopa do virov
v oblaku.
Druga pot je, da se napadalci izognejo vsemu zgoraj naštetemu, tako, da zlorabijo
skrbniški račun, ki ima skrbniške pravice za delo na daljavo ali pa skrbniški dostop
za upravljanje storitev v oblaku.

Ta raznolikost v modelih skrbniškega dostopa in upravljanja storitev pomeni, da se
področje napadov spreminja z novimi varnostnimi grožnjami prek nenadzorovanega
dostopa do končnih naprav/delovnih postaj za upravljanje storitev v oblaku.
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Nenadzorovane naprave, ki se uporabljajo za razvoj in upravljanje infrastrukture
oblačnih storitev, so tako tarča napadalcev, ki izkoristijo varnostne luknje z vektorji
napada preko spleta ali e-pošte.

Ko pride do vdora v glavni skrbniški račun, napadalcu ni več treba iskati načina
za privilegiran dostop ali vzdrževati maskiran dostop do omrežja podjetja, saj lahko
z glavnim skrbniškim računom počne vse, kar počnejo administratorji in še več.

Kako lahko organizacija zagotovi ustrezen nadzor nad
zlorabo skrbniškega računa za upravljanje oblačnih
storitev?

Dostop
razvijalca/operaterja

Internet
Portal za upravljanje

Prehod
Delovna
postaja

Oblak

Dostop
razvijalca/operaterja

Napadalci imajo dve poti
za napad na vire v oblaku.
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»Življenjski cikel«
kibernetskega napada

OMREŽJA
Osnovna okužba
Prevzem nadzora (»command-control«)
Nadzor notranjega prometa
Bočno premikanje
Izvoz/eksfiltracija podatkov

Skeniranje
sistemov
Osnovna
okužba

OBLAK
Kraja poverilnic za skrbniški dostop domene
Dostop do nadzornega računa v oblaku
Prevzem omrežja
Dostop do povsod
Napadalec dobi kontrolo nad vsem

Sistemi v oblaku
Ko napadalec prevzame skrbniški račun,
lahko ustvari nove račune in ...

Organizacije morajo preveriti, kakšni so postopki za izvajanje sistemske
administracije in kako se upravlja s privilegiranimi računi uporabnikov v oblaku.

1. Koliko ljudi pozna in upravlja z glavnim računom?
2. Kakšna je politika gesel in preverjanje pristnosti?

3. Kdo preverja varnost tega pomembnega računa?
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Kdo je odgovoren,
če pride do incidenta?
Ponudnik storitve v oblaku ali organizacija, ki ima najete storitve v oblaku?
Sprva se zdi, da je to odvisno od posameznega incidenta, a nekateri ponudniki
oblačnih storitev želijo to odgovornost prenesti na svoje najemnike.

Še pomembneje pa je, kako organizacija nadzoruje obstoj in zlorabo skrbniškega /
privilegiranega dostopa. Odgovornost organizacije je, da poskrbi za varnost
skrbniškega računa.
Ponudniki oblačnih storitev jasno navajajo, kako je to ključnega pomena in, da je to
odgovornost uporabnika storitev. Ponudniki oblačnih storitev poudarjajo tudi
potencialno škodljive posledice šibke ali neustrezne zaščite. Brez vpogleda
v zaledno infrastrukturo za upravljanje oblačnih storitev morajo organizacije, ki imajo
vire v oblaku, odkriti zlorabo dostopa do ponudnika storitev znotraj svojega okolja,
kadar se le ta izkorišča kot točka vdora.

Največje varnostne
grožnje v oblaku
Leta 2017 je varnostno združenje »Cloud Security Alliance« izvedlo raziskavo,
v kateri je zbiralo mnenja strokovnjakov glede tega, kaj predstavlja največjo
nevarnost pri računalništvu v oblaku.

Izmed 12 prepoznanih težav se jih je 5 nanašalo na upravljanje poverilnic in načinov
za dostop do oblaka.

1 Nezadostno upravljanje identitete, pravic in dostopa

Neuporaba sistemov za upravljanje z identitetami in dostopi, neuporaba
večstopenjskega preverjanja pristnosti, šibka gesla in neuporaba rotacije šifrirnih
ključev, gesel in certifikatov.
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2 Spletni vmesniki in API-ji z varnostnimi luknjami

Od preverjanja pristnosti in nadzora dostopa do šifriranja in nadzora aktivnosti
– ti vmesniki morajo biti zasnovani tako pred naključnimi kot tudi zlonamernimi
poskusi zlorabe.

3 Zloraba uporabniškega računa

Napadalci lahko spremljajo aktivnosti in transakcije uporabnikov, spreminjajo
podatke, vračajo spremenjene podatke in preusmerijo uporabnike na napačne
strani.

4 Zlonamerne notranje grožnje

Trenutni ali nekdanji nezadovoljni zaposleni, podizvajalec ali drug poslovni
partner, ki ima ali je imel pooblaščen dostop do omrežja, sistemov ali podatkov
podjetja in je namerno presegel ali zlorabil ta dostop.

5 Nezadostna skrbnost

Neizvajanje ustrezne skrbnosti izpostavlja podjetje neštetim komercialnim,
finančnim, tehničnim, pravnim in skladnostnim tveganjem.
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Analiza dejanskega
napada na oblak
Skupina APT10 je odgovorna za taktično akcijo »Operacija skakanje med oblaki«,
globalno serijo dolgotrajnih napadov na upravljane ponudnike oblačnih storitev
in njihove najemnike. Cilj teh napadov je bil dobiti dostop do občutljivih podatkov o intelektualni lastnini in uporabnikih.

CILJNI
NAPAD
Aktivistični hekerji,
ki prevzamejo nadzor
nad sistemi

Notranje skeniranje,
vohunjenje

Bočno premikanje
Notranje grožnje

Nepooblaščen izvoz
podatkov
Organizirani kriminal

PRILOŽNOSTNI
NAPAD
Monetizacija
Oportunistične grožnje

Organizacija US-CERT je ugotovila ključno značilnost »Operacije skakanja med
oblaki«, in sicer da so hekerji ob prevzemu dostopa za upravljanje storitev v oblaku
uporabili infrastrukturo znotraj oblaka in tako skakali od enega najemnika oblaka
do drugega prek upravljavskega omrežja. Na ta način so pridobili dostop do
občutljivih podatkov številnih državnih in gospodarskih organizacij s področja
zdravstva, industrije, financ in biotehnologije iz vsaj dvanajstih držav.
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Življenjski cikel napada
»Operacija skakanje med oblaki«
V »Operaciji skakanje med oblaki« so napadalci najprej z lažnim predstavljanjem
v e-pošti pridobili poverilnice za dostop do skrbniškega računa za upravljanje storitev
v oblaku. Pošiljanje e-poštnih sporočil z lažnim predstavljanjem je ena najpogostejših metod okužbe za vsako vrsto napada in je še zmeraj najbolj preprost način, kako
pridobiti začetni dostop do omrežja. Napadalec mora imeti zlonamerno programsko
opremo za zbiranje ustreznih podatkov, ki omogoča vdor neposredno v upravljani
oblak.
Ko so napadalci pridobili dostop do infrastrukture za
upravljanje, jim je PowerShell omogočil dostop do
infrastrukture, ki jo upravlja uporabnik oblačnih storitev
in do izvajanja skript v komandni vrstici, kar je omogočilo
zbiranje informacij o delovanju sistema, bočno premikanje
med sistemi in dostop do dodatnih storitev.

Napadalci nadaljujejo z izkoriščanjem tovrstnih podatkov za dostop, da zaobidejo
varnostne omejitve in tako učinkovito zlorabljajo ponudnike oblačnih storitev pri
dostopu do kritičnih podatkov številnih organizacij.

Za zagotavljanje nepretrgane povezanosti z oblačno infrastrukturo, na primer,
da skrbniški račun neha delovati, so napadalci namestili trojance za oddaljeni dostop
za prevzem in nadzor lokacij uporabnikov, ki so se pretvarjali, da so prave
uporabniške domene.

V mnogih napadih so uporabljali odprtokodno, preprosto dostopno škodljivo
programsko opremo, kot sta Poison Ivy in PlugX. Številni sistemi, v katere so bili
opravljeni vdori prek oddaljenega dostopa, niso bili ključni za delovanje, ampak
so omogočali stranske prevzeme sistemov, ne da bi jih zaznali sistemski skrbniki.

Zadnji korak »Operacije skakanje med oblaki« je bil
izvoz podatkov o intelektualni lastnini. Podatke so
zbrali, jih stisnili in izvozili iz oblačne infrastrukture na
infrastrukturo, ki so jo nadzorovali napadalci.
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Kadar ponudniki oblačnih storitev prevzamejo odgovornost nad upravljano
infrastrukturo svojih uporabnikov/najemnikov, se največkrat zmanjša nadzor
nad njo. Hekerska skupina APT10 je izkoristila ta omejen vpogled z uporabo
poverilnic in sistemov, tako so imeli dostop tako do ponudnika oblačnih storitev,
kot tudi do infrastruktur posameznih podjetij.

Ker uporabniki storitev v oblaku nimajo vpogleda ali
nadzora nad infrastrukturo ponudnika, je težko zagotoviti
nadzor in zaznati napadalce, ki dostopajo do enega sistema,
nato pa hitro preskočijo na drugega.

Pomembno je izpostaviti tudi to, da kompleksnost hibridnega okolja, ki vključuje
ponudnike oblačnih storitev na eni strani in sisteme na lokaciji podjetja na drugi
strani, oteži ustrezno naslavljanje težav kot so ukradeni računi za dostop ali premiki
napadalcev v stranske sisteme najemnika storitev v oblaku, nato pa še na drugega
uporabnika storitev. Le en nepreviden ali nepozoren najemnik storitev v oblaku lahko
poveča tveganje za vse ostale najemnike, ki se trudijo z vso skrbnostjo.

Model deljene odgovornosti
Zagotavljanje sposobnosti za zaznavanje groženj in odziv v oblačnih okoljih se
začne z osnovnim razumevanjem modela deljene odgovornosti in vpliva, ki ga ima ta
model na zmogljivosti upravljanja in nadzorovanja varnosti.

Varnost storitev v oblaku se izvaja v partnerstvu in je deljena odgovornost med
najemniki oblačnih storitev in ponudniki oblačnih storitev, kot je npr. okolje
Office 365. Ponudnik oblačnih storitev je odgovoren za oblačno infrastrukturo
in fizično varnost svojih podatkovnih centrov.

Kiberkriminalci zlorabljajo posamezne funkcionalnosti Office 365, da zaobidejo
varnost in zaženejo napade. Preverite naša priporočila za zaščito okolja Office
365 in prevzemite nadzor nad varnostjo.
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Najemniki so lastniki svojih podatkov v oblaku in uporabniških identitet ter so
odgovorni za njihovo zaščito, za varnost virov na lastni lokaciji in za varnost tistih
delov storitev v oblaku, nad katerimi imajo nadzor. Ponudniki zagotavljajo varnostne
kontrole in funkcionalnosti za pomoč pri zaščiti podatkov in aplikacij, raven
odgovornosti najemnikov za varnost pa je odvisna od vrste storitve v oblaku,
ki jo uporabljajo.

Raven in razdelitev nadzora med ponudnikom in najemnikom njegovih storitev
je odvisna od modela, ki je v uporabi. Spodnji model, ki ga nudi Microsoft - Azure,
kaže raven deljene odgovornosti, ki temelji na oblačni platformi.

RAVNI ODGOVORNOSTI
Odgovornost

SaaS

PaaS

IaaS

Na lokaciji

Upravljanje podatkov in pravic

Zmeraj zadrži
uporabnik

Končne točke odjemalcev
Upravljanje računa in dostopa
Identiteta in infrastruktura
direktorija

Odvisno od tipa
storitve

Aplikacija
Nadzor omrežja
Operacijski sistem
Fizični gostitelji

Prenos
k ponudniku
oblaka

Fizično omrežje
Fizični podatkovni center

Microsoft

Stranka

V primeru uvedbe celotne infrastrukture na lokaciji uporabnika, ki vključuje
podatkovne centre in uporabo virtualizirane infrastrukture v lasti podjetja, je podjetje
tisto, ki je odgovorno za celotno varnostno verigo, od fizičnih naprav, do podatkov.
V primeru infrastrukture kot storitve (IaaS) se model virtualnega podatkovnega
centra ponudnika storitve replicira v obstoječe interne podatkovne centre. V tem
primeru fizična ločitev strojne opreme ni več mogoča, za ustvarjanje varnostnih
območij in za oddaljeni dostop pa so potrebne zmogljivosti na ravni virtualizacijske
platforme - hipervizorja.

Kadar organizacije izbirajo med upravljanjem infrastrukture v zasebnem ali javnem
oblaku, se večina njih odloči za hibridni oblak, kombinacijo zasebnega
in javnega oblaka z deljenimi viri in razporeditvenimi komponentami. Običajno
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je kritična zaledna infrastruktura zasebna, dostop in distribucija pa sta javni. Skrb za
varnost in skladnost sta glavni prioriteti za virtualiziran podatkovni center
in implementacijo v oblaku. Varnostne zahteve za virtualizirane podatkovne centre
in oblake vključujejo možnost nadzora virtualiziranih okolij ob hkratnem vzdrževanju
najvišje ravni zmogljivosti gostiteljev in delovanja virtualnih strežnikov. Tehnike
nadzora vključujejo integrirano požarno pregrado, ki temelji na hipervizorju,
zaznavanje - vidljivost v omrežju in za virtualizacijo prirejeno zaščito na končnih
točkah.
Pri modelu platforma kot storitev (PaaS) so aplikacije nameščene in upravljane na
obstoječih že najetih platformah. Na voljo je lahko strežnik za posamezno aplikacijo
ali pa si ta strežnik deli več aplikacij. Zaupne informacije se lahko razkrijejo drugim
uporabnikom ali ponudniku storitev, saj nad obstoječo strojno opremo ni nobenega
nadzora. Pod nadzorom morajo biti podatki znotraj aplikacij in zbirk podatkov z uporabo šifriranja in upravljanja zunanjih ključev.

Pri modelu programske opreme kot storitev (SaaS) se aplikacije tretjih strank,
kot je npr. Office 365, Salesforce, uporabljajo za konkretne storitve. Podatki se
shranjujejo v zalednih sistemih ponudnika aplikacije z uporabo nadzora dostopa, ki
ga pripravi uporabnik sam. Aplikacije za velika podjetja zdaj podpirajo integracijo
z Active Directory z uporabo ADFS proxy in SAML za komunikacijo. Nadzor mora
pokrivati preverjanje pristnosti in dostop do upravljanja sistema, da podjetje ohrani
nadzor nad tem, kako se te aplikacije uporabljajo.

Skrb za varnost in skladnost sta glavni prioriteti
za virtualiziran podatkovni center in implementacije
v oblaku.
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Ključna dejstva
Kot smo videli v napadu »Operacija skakanja med oblaki« sta metoda izvirnega
vdora in vedenje v oblačnem okolju med samim napadom enaka vedenju v zasebnih
oblakih in fizičnih podatkovnih centrih.

To je zato, ker se vsi napadi izvajajo glede na posamezne faze, ki jim pravimo
življenjski cikel napada. Preprečevanje vdora je vse bolj težavno, lažje je zaznavanje
vedenja prometa – od »command-control« ukazov in nadzora do izvoza podatkov.
In še pomembneje, kadar napad traja nekaj ur in ne nekaj dni, je čas hitrega
odkritja napada še toliko bolj pomemben.

Upravljanje dostopa
Medtem ko morajo ponudniki oblačnih storitev
zagotoviti upravljanje in nadzor lastnega
dostopa, ki omejuje dostop do okolij
najemnikov oblaka, morajo ti sami predvideti,
da je to mogoče zlorabiti, in se osredotočiti na izobraževanje o vseh podrobnostih
upravljanja dostopa.
Pravilno dodeljevanje uporabniških pravic dostopa in upravljanje z žetoni, ki se
uporabljajo za povezovanje preko API vmesnikov, lahko zmanjšajo število deljenja
pravic za dostop, tako da se lahko najemniki storitev v oblaku osredotočijo na
to, kako se te pravice uporabljajo.

Zaznavanje in odziv
Pri nadzoru oblaka in hkrati lokalne
infrastrukture uporabnika je pomembno
nadzirati oboje. Prav tako je pomembno
določiti, kako je mogoče korelirati med podatki
in konteksti iz obeh virov, ter spremeniti v informacije, na osnovi katerih lahko
varnostni analitik reagira.
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Uporabniki storitev v oblaku morajo nadzirati vire v oblaku, da lahko izboljšajo svojo
zmožnost zaznavanja bočnih premikov med sistemi iz ponudnika oblačne infrastrukture v okolja uporabnikov in obratno.

Koordinacija s ponudnikom oblačnih storitev – pa tudi koordinacija ponudnika
z najemniki storitev v oblaku – lahko zagotovi zadostno kombinacijo informacij,
ki lahko izboljšajo možnost zaznavanja določenih aktivnosti po vdoru.

Varnostno obratovanje
Poznavanje in upravljanje infrastrukture kot del
skrbnega delovanja lahko pomaga določiti
sisteme in dejanja, ki so pod vplivom škodljive
programske opreme, kot je bila npr. uporabljena v »Operaciji skakanje med oblaki«.

Spremembe v produkcijskih sistemih je težko zaznati. A kadar je zagotovljena
vidnost znotraj oblačne infrastrukture, je veliko lažje zaznati napadalčevo vedenje
v ogroženih sistemih in storitvah, ki očitno delujejo izven predvidenih in določenih
okvirjev.

V optimalnem scenariju imajo varnostne ekipe jasne informacije o pričakovanjih
za to upravljano infrastrukturo, tako da ob odklonih od običajnih aktivnosti lažje
zaznajo škodljivo programsko opremo in njene aktivnosti.

* Bela knjiga je prevedena in povzeta po White Paper: Threat detection and response in cloud environments, Vectra 2020.
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BELA KNJIGA

Vsako leto se soočamo z nenehno naraščajočo grožnjo
zlorabe ukradenih podatkov. Zato postaja informacijsko
tveganje vse večja skrb za poslovodstvo.
Naši strokovnjaki za kibernetsko varnost vam bodo
pomagali pri okrepitvi varnosti in zaščiti oblačnih
okolij kot je npr. okolje Office 365, da zlonamerno
vedenje hitro prepoznate in ukrepate,
še preden pride do varnostnega incidenta.
Dogovorite se za sestanek
in pogovorili se bomo o optimalnih rešitvah
za vaše informacijsko okolje.

info@smart-com.si

01 561 16 06

Smart Com ima 30-letno tradicijo na področju IKT in je eden izmed vodilnih sistemskih
integratorjev v Jugovzhodni Evropi. Naši strokovnjaki so specialisti za povezovanje vrhunskih
tehnologij v sisteme, ki za stranke predstavljajo poslovne rešitve z visoko dodano vrednostjo.
Mrežna infrastruktura, kibernetska varnost in nadzorni sistemi so naše najmočnejše strokovne
specializacije. Prizadevamo se za vzpostavljanje partnerstev, ki temeljijo na medsebojnem
zaupanju za udejanjanje strateških in poslovnih vizij.
www.smart-com.si
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