SNOK™
Endpoint Monitoring

SNOK™

Neste generasjons endepunktssikkerhet
for industrielle systemer

Industrielle automasjon og kontrollsystemer (IACS) i
infrastruktur som elektriske kraftverk, olje- og
gassinstallasjoner, vannanlegg, transportsystemer
og produksjonsfasiliteter, blir stadig mer
sammenkoblede. Systemenes endepunkter som
for eksempel HMIer, SCADA maskiner, industrielle
PCer, Historians og andre Windows- og Linux
baserte maskiner er derfor utsatt for mer virus,
skadevare og andre typer cyberangrep enn noen
sinne. Til toss for at de utgjør kjernen av
overvåkning og tilsyn i industrielle anlegg og
installasjoner har IACS systemene sjelden blitt
designet utfra sikkerhetshensyn. Uautorisert bruk
manipulering av slike endepunkter kan i beste fall
føre til produksjonsstans og i verste fall resultere i
ulykker og massive ødeleggelser.
Modernisering og sammenkobling av IACS
systemer medfører at disse er sårbare for
cybertrusler på lik linje med IT-systemer. Samtidig
dukker det opp nye avanserte trusler som spesifikt
retter seg mot industrielle systemer. Tradisjonelle
metoder og løsninger for IT-sikkerhet er ikke
tilpasset industrielle endepunkter. Mange slike
systemer er derfor ubeskyttet og uten effektive
mekanismer for å oppdage cybertrusler.
SNOK™ Endpoint Monitoring er utviklet og designet
for å dekke behovene til eiere av industrielle
automasjon- og kontrollsystemer. SNOK™ er en
enkel og industrivennlig løsning som oppdager
cyberhendelser før de kan forårsake problemer.
SNOK™ jobber stille bak kulissene, og bruker

programvare-agenter til å samle informasjon på
lave nivåer. Ved å analysere denne informasjonen
over tid vil SNOK™ kunne identifisere unormale
atferdsmønstre. SNOK™ detekterer virus, skadevare
og sofistikerte angrep på et tidlig stadium, inkludert
angrep som ikke oppdages av konvensjonelle
sikkerhetsverktøy. Eieren av infrastrukturen vil bli
varslet i sanntid ved sikkerhetshendelser som:
•
•
•

nye prosesser som detekteres på et
endepunkt
uautorisert USB innsettelse
uregelmessigheter i ressursbruken på et
endepunkt

SNOK™ installeres i det industrielle nettverket og
overvåker fra innsiden.

SNOK™ Endpoint Monitoring kan komplimenteres
med andre produkter i SNOK™ Cybersecurity
Monitoring System familien for å gi best mulig
dekning. SNOK™ sin produktfamilie kombinerer
informasjon fra nettverksovervåking og
endepunktovervåkning for å redusere blindsoner i
infrastrukturen.

SNOK™ er et intuitivt og unikt verktøy som overvåker, detekterer og varsler om cybersikkerhetshendelser i
industrielle kontrollsystemer.

Tidlig angrepsdeteksjon – SNOK™ detekterer
angrep på et tidlig stadium ved å oppdage subtile
spor av angrep i det som normalt er blindsoner.

Laget for industri – SNOK™ kan benyttes til å
overvåke blindsoner i industrielle omgivelser fordi
løsningen er unikt tilpasset industriell infrastruktur:

Anomalibasert – Mer enn 50% av angrep er ikke
relatert til skadevare – disse kan ikke oppdages
ved bruk av tradisjonell signaturdeteksjon. SNOK™
benytter anomalideteksjon og vil derfor oppdage
alle former for inntrengning enten det er kjent
skadevare, hittil ukjent skadevare eller angrep
som ikke er relatert til skadevare.

Ikke-forstyrrende: SNOK™ forstyrrer ikke den
industrielle prosessen.
Ingen krav til vedlikehold: SNOK™ kjenner det
grunnleggende i et cyberangrep. Etter at løsningen
er installert, er det ikke behov for
signaturoppdateringer eller lignende for å
detektere nye angrep.
Ressurs-effektiv: Datakraft og
lagringsressursene er ofte knappe i
industrielle sammenhenger. SNOK™
opptar minimale ressurser på den
industrielle infrastrukturen.
Bakover-kompatibel: SNOK™ kan
brukes til overvåkning av eldre utstyr
som for eksempel Windows og Linux
endepunkter som ikke lenger
supporteres av leverandøren.

SNOK™ brukergrensesnittet gir situasjonsforståelse i sanntid.

Rask og enkel installasjon: Prosessen
for å installere SNOK™ er enkel og
læringsperioden for å trene systemet
er kort.

