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SolarWinds כ�אר  בים מכירים � ת חבר ת
המובילו ת  הטכנולוגיה  מספקיו ת  ח ת 
 IT-בעולמו ת של ניטור וניהול  תש תיו ת ה
ה�רגוניו ת. הפלטפורמו ת של החברה הפכו כבר 
ה�רגוני ת,  הרש ת  ניטור  בעולמו ת  לסטנדרט 
העולם  ברחבי  �רגונים  �לף  מ-275  ולמעלה 
 .SolarWinds ניהול ה-IT של  בחרו בפ תרונו ת 
IT פחו ת מכירים זה � ת פורטא  "מה שמקצועני

פוליו הפ תרונו ת העשיר של החברה בעולמו ת 
מנכ"ל  לוי,  ליאור  מציין   ,"Cyber Security-ה
 SolarWinds נציג ת ,)Prologic( ומייסד פרולוג'יק

אבישר�ל, בר�יון עימו. "�רגונים שניסו � ת פ תרו
נו ת הסייבר של SolarWinds ה ת�הבו בפ תרונו ת 
הללו, ממש כשם שהם ה ת�הבו בפ תרונו ת ניטור 

אהרש ת של החברה. הבסיס הו� �ו תו בסיס - לה
בי� לשוק פ תרונו ת פשוטים בהפעלה שלהם, 

איעילים בפונקציונליו ת שלהם, וביחס עלו ת- תו
על ת גבוה".

SolarWinds של  SIEM-פתרון ה
SIEM של החבא -קחו לדוגמ� � ת פ תרון ה
 ,SolarWinds Security Event Manager - רה
המכונה בר�שי ה תיבו ת SEM. פ תרון זה מצטיין 

אבפשטו ת, עוצמ ת הגנ ת סייבר גבוהה ועלו ת נו
חה. הפ תרון מסייע למקצועני �בטח ת המידע 

אלהדק � ת חומו ת הסייבר מסביב ל�רגון, ב�מ
צעו ת יכולו ת ניר�ו ת גבוהו ת יו תר ל תוך פעילו ת 
הרש ת ה�רגוני ת. הפ תרון, שהושק במ�י השנה 
 SolarWinds Log & ו�שר מחליף � ת הפ תרון
Event Manager, מ�פשר ל�סוף ולנ תח לוגים 

המיוצרים ברש ת ה�רגוני ת במקום מרכזי �חד, 
לזהו ת ולהגן מפני �יומי סייבר מ תקדמים, לספק 
מענה לה תקפו ת סייבר ולסייע בציו ת לדרישו ת 
רגולטוריו ת. המערכ ת �ף מ�פשר ת להעביר 
ל�וטומציה פעילויו ת רבו ת שמבצע ת מערכ ת 

SIEM מסור תי ת.

"המערכ ת של SolarWinds מזהה פעילו ת 
חשודה בזמן �מ ת ומ תריעה מפני �יומי סייבר", 
מפרט לוי. "הי� מגיבה בצורה עצמ�י ת כ�שר 
הי� מזהה פעילו ת חשודה ברש ת - בין �ם זה 
חסימה �וטומטי ת של כ תוב ת IP חשודה, ובין �ם 
זה שינוי הרש�ו ת, השב תה של חשבונו ת חשודים, 
חסימה של מכשירי USB ועוד", מדגיש לוי, "�ך 
ב�ו תה ע ת הי� גם מספק ת ה ת�מה לרגולציה עם 
 ת�ימו ת מל�ה ודו"חו ת מקיפים המיועדים לספק 
 HIPPA, PCI שקט נפשי ב תהליכי ביקור ת עבור

DSS, SOX, FISMA, ISO ורגולציו ת נוספו ת".

התמודדות עם איומים מבפנים
 SolarWinds דוגמ� נוספ ת הינה פ תרון 
Access Rights Manager, המכונה בר�שי  תיא

בו ת ARM - הפ תרון המיועד לספק מענה מפני 
 .Insider Threats ה�יום "מבפנים", המוכר בשם
הפ תרון מ�פשר ניהול �וטומטי של ההרש�ו ת 
ב�רגון, כולל �נליטיקה המסייע ת בזיהוי חריגים 
ו�כיפה של מדיניו ת �רגוני ת. המערכ ת מציעה 
פורטל self service למש תמשים, דבר שמוריד 

IT, ובנוא -מנטל הה תעסקו ת בנוש� של �נשי ה
סף מספק יכולו ת ניטור של גיש ת המש תמשים 
למערכו ת ה�רגוניו ת, ויכול ת לייצר במהירו ת 

אדו"חו ת המיועדים לרגולציה של  תחום המש ת
משים הפנימיים. 

לוי מדגיש, כי "המצי�ו ת והרגולציה מחייבו ת 
א� ת ה�רגונים להיזהר ל� רק מפני �יומי ה�ק
ארים המנסים לחדור ל תוך ה�רגון מבחוץ.  תר

חישי הסיכון כוללים גם עובדים, �ו גורמי פנים 
אנוספים, שנדרש לווד� שההרש�ו ת שלהם לכ

ניסה למערכו ת ה�רגוניו ת נ�כפו ת, ש�ין עובד 
הנחשף למידע שהו� ל� רש�י לר�ו תו, ושעובד 
�ינו מוצי� מידע מחוץ ל�רגון. כולנו זוכרים � ת 
המקרה של ענ ת קם, שבמהלך שירו תה הצב�י 
בלשכ ת מפקד פיקוד מרכז נחשפה ו�ספה �לפי 

מסמכים, שבהמשך נמסרו ופורסמו ב תקשור ת".

 Better – ופרולוג'יק SolarWinds
Together

SolarWinds פעילה כיום ב-190 מדינו ת, 

וכ-275 �לף �רגונים ברחבי העולם הטמיעו 
� ת פ תרונו ת החברה. על לקוחו תיה נמנים 425 
מ�רגוני US Fortune 500, כולל עשר חברו ת 
הטלקום הגדולו ת ב�רה"ב, חמש זרועו ת הצב� 

אה�מריק�י וחמש פירמו ת ר�יי ת החשבון הגדו
לו ת, לצד מ�ו ת �וניברסיט�ו ת וקולג'ים. במגזר 

אהממשל תי-ציבורי ה�מריק�י ני תן לציין �רגו
 State ,נים דוגמ ת: משרד נשי� �רה"ב, הפנטגון
Department, NASA, NSA, הדו�ר ה�מריק�י 

וגופים �חרים. 
בישר�ל הפכה SolarWinds לסטנדרט בשוק 
הישר�לי, עם מערך מסועף של �ינטגרטורים 

אומיישמים, הפעילים הן בעולמו ת ביצוע הפ
רויקטים והן בעולמו ת השירו ת וה תחזוקה של 
הסוויטה. "�חד הגורמים להצלחה בישר�ל", 

אמספר לוי, "הו� ה תעדוף ש�נו מקבלים במ
טה ה�זורי של החברה ב�ירלנד, כולל ביקורים 
סדירים שלהם ב�רץ ושלנו במשרדי החברה 

אב�ירלנד. ישר�ל בהחלט נחשב ת שוק צומח וב
אעל פוטנצי�ל גידול, ובה ת�מה המש�בים שמ

שקיעה החברה ב�רץ".
פרולוג'יק, מסכם לוי, מעסיקה כיום למעלה 
300 עובדים. "החברה פעילה בשלושה  תחוא -מ
מים מרכזיים. הר�שון, מ תן שירו תי מיקור-חוץ, 
שירו תים מקצועיים, יועצים והטמע ת מערכו ת 
IT. השני, ' תפיא -במגוון רחב של  תחומי  תוכנה ו
ר ת' חליפה מו ת�מ ת לסט�רט-�פים ממוקד ת 
 .Machine Learning-ו AI ,ב תחום פי תוח  תוכנה

אהשלישי, נוגע בייצוג בישר�ל של חברו ת טכנו
 ,SolarWinds לוגיה גלובליו ת, דוגמ ת פ תרונו ת
וספקיו ת טכנולוגיה גלובליו ת נוספו ת ב תחומי 

ה תש תיו ת והסייבר".

בראיון עם ליאור לוי, מנכ"ל ומייסד פרולוג'יק )Prologic(, נציגת SolarWinds בישראל, הוא מציג את פורטפוליו 
הפתרונות של החברה לעולמות הגנת הסייבר. "גם בתחום הסייבר ואבטחת המידע SolarWinds מביאה פתרונות 

פשוטים, יעילים ובעלויות נוחות", הוא מציין | רועי נוימן

ליאור לוי, מנכ"ל ומייסד פרולוג'יק | צילום: נדב כהן יונ תן

להבטיח רציפות בפעילות הארגון 
"היופי של פלטפורמ ת SolarWinds הו� הה ת�מה שלה גם ל�רגוני ענק גלובליים וגם ל�רגונים 

אקטנים", מציין לי�ור לוי, מנכ"ל ומייסד פרולוג'יק. "הצורך הבסיסי בשני המקרים הו� �חד - לה
בטיח רציפו ת בפעילו ת ה�רגון ולהפוך סביבה מורכב ת לכזו המנוהל ת בפשטו ת. �ף �רגון ל� יכול 
להרשו ת לעצמו  תקלו ת ברש ת ה�רגוני ת, זה צורך בסיסי, זה מחזור הדם של ה�רגון, וזה �חד 

ה� תגרים הבסיסיים עימם מ תמודד המנמ"ר כיום".

 SolarWinds
Security זה גם
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