
VODITA NAS ZNANJE IN STROKOVOST

Naš cilj je postati prva izbira naročnikov, ki se 
odločajo za sodelovanje s pentesterji in svetoval-
ci za kibernetsko varnost. Pot do tega cilja vodi 
preko stalnega strokovnega izpopolnjevanja in 
pridobivanja certifikatov, ki izkazujejo naše kom-
petence. Naši pentesterji izkazujejo svojo strokov-
no podkovanost s certifikati SANS GIAC.

ZREMO V PRIHODNOST IN SE POVEZUJEMO Z 
NAJBOLJŠIMI

Kibernetska varnost je ob digitalizaciji poslovnega 
in zasebnega sveta vse pomembnejši vidik naših 
življenj. Razvoj panoge stremi k optimizaciji in 
stalnem izboljševanju tehnik varnostnih testiranj. 
Carbonsec na tem področju sodeluje z vodilnimi 
svetovnimi razvijalci rešitev za avtomatizacijo var-
nostnih testiranj. 

PONOSNI SMO NA USPEŠNO OPRAVLJENE PROJEKTE

KIBERNETSKA VARNOST 
ZA VAŠE POSLOVANJE

CARBONSEC je mlado podjetje z visoko kompetentnimi in 
izkušenimi strokovnjaki s področja varnostnih preverjanj 

informacijskih sistemov, ki so se kalili v največjih slovenskih 
podjetjih in pomagali pisati zgodbo kibernetske varnosti v 

slovenskem poslovnem prostoru.

“Strokovna izvedba, priprava kvalitetnih predstavitev rezultatov ter fleksibilnost izva-

jalca pri izvedbi so kvalitete, ki kažejo na našo pravilno odločitev pri izbiri Carbonsec 

d.o.o.” 

Bojan Ostanek, CISO, Bankart d.o.o.

“Carbonsecovi kompetentni strokovnjaki svoje koristne ugotovitve vedno dostavijo 

pravočasno, poleg tega pa pri svojem delu znanje delijo tudi z našimi razvijalci, ki 

na ta način dobivajo dragocen vpogled v hekerske metode in pristope.” 

Borut Žnidar, CISO, Halcom d.d.
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MI POSKRBIMO ZA VARNOST, VI KREPITE 
POSLOVANJE

Pridobljeno znanje in izkušnje želimo usmeriti 
v podjetja in organizacije, poskrbeti za njihovo 
kibernetsko varnost ter jim s tem omogočiti, da se 
popolnoma osredotočijo na svoje poslovanje. 

Svoje poslanstvo opravljamo na treh ravneh, ki 
so med seboj tesno prepletene. Izvajamo varnos-
tna testiranja različnih informacijskih sistemov, 
strankam svetujemo, kako lahko izboljšajo kiber-
netsko varnost in jih na tem področju tudi izo-
bražujemo. Zelo pogosto lahko že s prilagoditvijo 
obstoječih varnostnih rešitev bistveno zmanjša-
mo varnostna tveganja in povečamo kibernets-
ko varnost, zato je naš pristop vedno usmerjen 
v konkreten varnostni sistem. Pri tem je izredno 
pomembno tesno sodelovanje vseh udeleženih 
na projektu.

info@carbonsec.com @Carbonsec @carbonsec-ltdwww.carbonsec.com

mailto:info%40carbonsec.com?subject=
mailto:info%40carbonsec.com?subject=
https://www.facebook.com/Carbonsec
https://www.facebook.com/Carbonsec-101102651454998/
https://www.linkedin.com/company/carbonsec-ltd/about/
https://www.linkedin.com/company/carbonsec-ltd/about/
https://www.carbonsec.com/
https://www.carbonsec.com/


TE
ST
IR
AN

JE

TESTIRANJE

Certificirani strokovnjaki z večletnimi izkušnjami so naš adut pri zagotavl-
janju kakovostnih varnostnih testiranj na najzahtevnejši ravni.

Na podlagi dolgoletnih izkušenj in znanja vam lahko pomagamo pravočas-
no preveriti stopnjo varnosti kritičnih sredstev do zadnjega kotička, odkriti 
in odpraviti vse kritične ranljivosti, razumeti motive vaših napadalcev in 
načrtovati strategijo kibernetske varnosti za zmanjševanje tveganj v pri-
hodnje.
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SVETOVANJE

Bogate izkušnje s področja kibernetske varnosti in številni izvedeni var-
nostni pregledi nam omogočajo konkretno in v vaše podjetje usmerjeno 
svetovanje. 

Pomagamo vam razumeti poročila penetracijskih testov, ki jih je opravil 
zunanji izvajalec, implementirati priporočila, oblikovana na podlagi varnos-
tnih testiranj, pregledati obstoječe politike sistema za upravljanje infor-
macijske varnosti, preveriti skladnost z zakonodajo in standardi, forenzično 
analizirati varnostni dogodek ter razrešiti vprašanja in izzive, povezane z 
informacijsko varnostjo.

CARBONSEC JE PRAVI PARTNER ZA KIBERNETSKO VARNOST, KER …

Dolgoletne izkušnje kažejo, da v prav vsaki organizaciji obstaja razhajanje med želeno ravnjo kiber-
netske varnosti in dejanskim stanjem. To vrzel vam lahko pomagamo zapolniti s testiranjem vaših 

sistemov, svetovanjem in izobraževanjem vaših zaposlenih in tako kot zanesljiv partner pripomoremo k 
izboljšanju kibernetske varnosti v vaši organizaciji.

CARBONSEC, svetovanje s področja 
kibernetske varnosti, d.o.o.
Hacquetova ulica 8
1000 Ljubljana
Slovenija

www.carbonsec.com
info@carbonsec.com

      @Carbonsec      
      @carbonsec-ltd

Želim prejemati kibernetske novosti in 
obvestila o izobraževanjih.
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Ključ do trajnostne kibernetske varnosti so ozaveščeni uporabniki, zato je 
izobraževanje zaposlenih v podjetjih ena naših prednostnih nalog. 
Izvajamo delavnice ozaveščanja vseh uporabnikov v podjetju, namenske 
delavnice za vodstvo, izpopolnjevanje s področja kibernetske varnosti za 
programerje ter Purple Teaming - izobraževanje in treniranje SOC osebja.
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