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Podpora činností manažera kybernetické 
bezpečnosti

Novicom CCM (Cybersecurity 
Compliance Management)

Kategorie: 
Bezpečnostní řešení
Novicom, www.novicom.cz

Přihlašovatel: 
Novicom, www.novicom.cz
výrobce

Použití produktu: Primárním cílem využití služby Novicom CCM je splnění legislativ-
ního souladu činnosti organizace v oblasti kybernetické bezpečnosti. Spočívá v zajištění 
cloudového prostředí, ve kterém se provozuje předpřipravené aplikační prostředí pro 
podporu činností manažera kybernetické bezpečnosti a týmu, jenž se podílí na zajištění 
dokumentace SŘBI správců a provozovatelů VIS a KII, a to v souladu s platnou legislati-
vou v oblasti kybernetické bezpečnosti. Jestliže firma nemá zaměstnance, který by byl 
schopný zastávat roli manažera kybernetické bezpečnosti, lze outsourcovat jak jeho, 
tak i celý tým kybernetické bezpečnosti.

Popis produktu: Novicom CCM je cloudová služba podpory činností manažera kyber-
netické bezpečnosti. Software zvládne 90 % práce se správou a aktualizací dokumen-
tace systému řízení bezpečnosti informací za velmi nízkých nákladů. Primárním cílem 
využití služby Novicom CCM je splnění legislativního souladu činnosti organizace v ob-
lasti kybernetické bezpečnosti. Novicom CCM je procesně -integrační platforma, která 
zahrnuje tři pilíře: vyspělou správu obsahu v souladu s evropskou i tuzemskou legislati-
vou, dále automatizaci a řízení procesů prostřednictvím nástrojů workflow, a konečně 
otevřenost a snadnou integraci.

Zajímavé vlastnosti produktu:
■ Jednoduchost webové aplikace
■ Flexibilita cloudové platformy
■ Spolehlivost a bezpečnost uložených dokumentů díky platformě Oracle
■ Předpřipravované know -how (dokumenty a procesy) pro MKB
■ Transparentnost a plný audit činnosti v systému
■ Podpora organizace v případě krizových situací díky předpřipraveným procesům
■ Podpora týmové práce bezpečnostních pracovníků
■ Flexibilita při realizaci legislativních změn

Cena (bez DPH): odvíjí se od počtu pokrytých významných a kritických systémů a veli-
kosti týmu, který bude s CCM pracovat

Monitor

Philips 34E1C5600HE/00

Kategorie:
Hardware
Philips, www.philips.cz

Přihlašovatel: 
MMD – Monitors & Displays, mmdmonitors.com/
obchodní zastoupení na CZ/SK trhu

Použití produktu: Monitor Philips se ideálně hodí do kanceláří, kde se pracuje na 
dálku. Má totiž v sobě integrovanou 5MP webkameru pro videokonference, mikrofon 
s funkcí potlačení okolního hluku a stereoreproduktory. Webkamera navíc funguje 
v  režimu Windows Hello, který umožňuje rychlé a bezpečné přihlášení do systému 
 Windows.

Popis produktu: Monitor nabízí 34palcovou úhlopříčku s rozlišením Quad HD 
3 440 x 1 440 pixelů a širokým pozorovacím úhlem 178/178. Vestavěný USB -C konektor 
umožnuje sledovat video ve vysokém rozlišení, vysokorychlostní přenos dat a souběžné 
napájení i dobíjení kompatibilních zařízení. Technologie MultiView nabízí aktivní duální 
připojení a zobrazení současně, takže lze zároveň pracovat s více zařízeními, jako jsou 
například počítač a notebook.

Zajímavé vlastnosti produktu:
■ 5Mpix FHD kamera s potlačením hluku
■ Kompatibilita s Windows 10 Hello
■ 1x USB -C (video, data, 90 W PD),
■ 1x USB -C (data, 15 W PD)

Záruka: 36 měsíců

Cena včetně DPH: 16 990 Kč
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