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• Над 700 000 инсталации в 175 страни

• Множество награди и 10 златни глобуса

• Продукт на годината на Microsoft CEE

• 10/10 в IT Professional magazine test

• Техническа поддръжка на най-високо световно ниво

Ексклузивен партньор и 

дистрибутор за България
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Евроинс България
Евроинс Гърция

Велинград Пазарджик Пловдив Бургас

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ГАРАНЦИОНЕН ФОНД

Български Енергиен Холдинг       АЕЦ Козлодуй      КП КОНПИ

Министерство на туризма
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Богата на възможности 

интегрирана софтуерна 

платформа от 6 модула 

консолидираща всички 

необходими средства за ИТ 

наблюдение, одит, мониторинг, 

сигурност, управление на активи, 

Help Desk, SmartTime.

В полза за: 

НАРЕДБА И ЗАКОН ЗА 

КИБЕРСИГУРНОСТ

МИНИМАЛНИТЕ МЕРКИ ЗА 

МРЕЖОВА И ИНФОРМАЦИОННА 

СИГУРНОСТ

GDPR

ISO27001 и др.
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USERS предотвратяване на проблеми със сигурността на фирмените данни и 

наблюдение на ефективността на служителите.

Мониторинг поведението на потребителите. 

Axence nVision®  

INVENTORY Хардуерен и софтуерен одит. пълен списък с инсталирания софтуер,

управление на лицензи, записи на дълготрайни активи и автоматизация

на компютърния инвентар.

NETWORK наблюдение на устройствата, които са налице и функционират в мрежата, 

и нотификация за евентуални повреди. Без агент!
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Axence nVision® 

HELP DESK управление регистрираните ИТ проблеми от служителите, с бърз и 

лесен отговор и с осигурена отдалечена помощ.

Remote access, chat, нотификации.

DATAGUARD ИТ защита в организацията, срещу изтичане на данни и мрежови зарази,

правила за сигурност на свързаните носители за съхранение на информация.
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SmartTime Мониторинг на дейностите на служителите или екипа, които им отнемат

най-много време за оптимизиране ефективността

на работата им в ключови области.
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Лицензиране

Лицензиране, чрез закупуване на WINDOWS АГЕНТИ

Възможност за закупуване на отделни модули

Надграждане през един агент

Включена поддръжка за първата година / Нови версии, ъпдейти, Q&A, поддръжка

Опционална годишна поддръжка след първата година 20% от покупната цена

При прекъсване на поддръжка, 60% от покупната цена 

До 10 агента напълно БЕЗПЛАТНО и шесте модула

БЕЗПЛАТЕН модул NETWORK без ограничение в устройствата

БЕЗПЛАТЕН Неограничен брой администраторски конзоли
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ПРЕДИМСТВА
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- Единна конзола и интеграция между модулите

- Приятен и лесен интерфейс

- Преведен на Български език !

- Поддръжка от производителя и от НИКРАМА

- Надграждане с нови възможности на всеки 6 месеца

- В полза на ISO27001, МИМИС, GDPR и др.

- Автоматични отчети с изпращане на e-mail и/или съхранение

- Огромен брой доволни клиенти

- Бюджетно решение, което се закупува еднократно

Network

Inventory

Users

HelpDesk

DataGuard
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nVision - софтуерна платформа от 6 модула за информационна сигурност и защита, 

управление на активи, ИТ мониторинг, ИТ хардуерен и софтуерен одит, отдалечено 

управление на ИТ ресурси, наблюдение поведението на служителите и 

потребителите на ИТ услуги, HELP DESK

❑ Справки и отчети на български език

❑ Автоматизации

❑ Нотификации

❑ Бърза и ефективна поддръжка

❑ История на промените, събития и инциденти 
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nVision® отговаря на изискванията на GDPR

✓ Личните данни са отделени от информацията за конфигурацията на устройството

✓ Всички връзки между агенти, сървър, конзола и уеб базирания достъп са защитени с пълно SSL/TLS
криптиране, с възможност за използване на сертификат, подписан от Signet/BPTP

✓ Достъпът до лични данни се предоставя въз основа на права, възложени на конкретни лица

✓ Събирането на данни за потребител позволява данните да се съхраняват на едно място, което помага да се
поддържа целостта на данните

✓ Право „да бъдеш забравен”, въведено от GDPR, изцяло се премахнат всички данни, за потребител

✓ Администратора определя колко дълго ще се пазят данните

www.nVision.netwww.nikrama.bg
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В помощ за GDPR
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С И Г У Р Н О С Т

✓ Проверка на потенциално опасен софтуер и приложения, защита на устройствата за съхранение на данни

✓ Ограничаване на риска от изтичане на лични данни чрез контролиране на достъпа до тях – откриване на 
връзката и блокиране

✓ Блокиране на неразрешени уебсайтове и опасни процеси

✓ Политиката за прехвърляне на корпоративни данни от служителите със необходимото разрешение

✓ Аларми в случай на нежелани и потенциално опасни действия на потребителя, напр. свързване на USB 
носители за данни

✓ Възможност за уведомяване на служителите за нови заплахи за сигурността на данните
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В помощ за GDPR
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Н А Д З О Р / О Д И Т 

▪ Мониторинг на всички файлови операции – одит на създаването, изтриването и копирането на файлове

▪ Мониторинг на вписването на потребителите в машините

▪ Одитът за пълен достъп до файловете позволява на администратора бързо да провери и диагностицира
потенциални инциденти (събиране на доказателства с идентификацията на лицето, отговорно за 
нарушението)

▪ Функциите на модула HelpDesk ще ви помогнат да провеждате образователна политика в рамките на 
компанията и да позволите на потребителите да докладват за опасно поведение на работни станции

▪ Отпечатване на одити

▪ Одит (история) на свързването и операциите на преносими устройства и мрежови устройства.
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В помощ за GDPR
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А Д М И Н И С Т Р И Р А Н Е

✓ Axence nVision® не събира чувствителни данни

✓ Позволява управлението на права за достъп (писане, изпълнение, четене) за устройства, компютри и 
потребители

✓ Личните данни и мониторингът са достъпни само за посочените администратори в рамките на организацията

✓ Възможно е да се зададат конкретни права на избрани потребители

✓ Модулът HelpDesk, може да се използва за докладване на инциденти
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www.Rapid7.com

Rapid7 InsightVM – Vulnerability management - Управление на уязвимостите 

• откриите всички системи в мрежата

• oценете уязвимостта на всякa система в реално време

• приоритизираите работатата на екипите по поддръжка

• оцените политиките си

Rapid7 MetasploitPRO – Penetration testing

независимо тестване на сигурността на информационните активи в организацията, без намесата на 

външни организации. 

Rapid7 InsightIDR (SIEM solution)

Rapid7 InsightAppSec – Application security testing solution

Rapid7 InsightConnect - Security Orchestration and Automation solution
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Лесна интеграция с външни системи, като SIEM, Firewall и 

др. посредством API

Защита на крайната точка посредством: Static AI, 

Behavioural AI, Exploits, зловредни скриптове, Lateral

Movement в реално време.

Откриване на заплаха или развиваща се атака

Изчистване на инфекции и защита в реално време

Вградена Threat intelligence защита, която няма нужда от 

постоянна връзка с облака

Защита от 0-day атаки, онлайн и офлайн

Не изпраща никакви файлове за анализ 

към външни системи

Windows rollback - моментално

възстановяване на пострадали от 

ransomware файлове

Заличаване на всички промени

направени от заразата

КИБЕР СИГУРНОСТ ОТ SentinelOne

До 1 000 000 USD гаранция за Ransomware

www.sentinel.com



Красимир Попов

моб.: 0888 420 972

k.popov@nikrama.bg
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ДЕМО

Proof of Concept (PoC)

Q&A

УСЛУГИ

?

mailto:k.popov@nikrama.bg

