EXPERTISE ON DEMAND
KORZYSTAJ KIEDY I JAK POTRZEBUJESZ
Monika Karpińska, Bartłomiej Sobczyk

Czy coś wydaje Ci się znajome?
• Zbyt mała ilość ekspertów bezpieczeństwa
• Konieczność długotrwałych procesów zakupowych

(procedury/procesy/zgody korporacyjne) w przypadku
konieczności zakupu dodatkowych usług
bezpieczeństwa ad hoc
• Trudność w podpisywaniu umów ramowych na usługi
związane z analizą incydentu, analizą śledczą i
powłamaniową
• Brak budżetu na szkolenia o które wnioskują
pracownicy w ciągu roku

A MOŻE ….
MOŻNA INACZEJ?
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Inny pomysł na organizację zasobów…
W razie potrzeby zatrudnić zespół, nie pracownika, na chwilę, kiedy jest
potrzebny, nie na stałe?

Gdybyś mógł…

Mieć dostęp do ekspertów o najwyższych kompetencjach, kiedy są
potrzebni?

Zapewnić Twoim pracownikom szkolenia na najwyższym
poziomie bez obawy o budżet szkoleniowy?

Mieć dostęp do informacji o najnowszych zagrożeniach (INTEL),
jakie się pojawiają każdego dnia?

Mieć to wszystko w zasięgu ręki, za przewidywalną cenę?
Uniknąć długotrwałych procesów zakupowych,
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kiedy nie ma na nie czasu?

Jak działa usługa EOD?
Szkolenia FireEye
Jednostki
zamieniasz na

szkolenia

Szkolenia
Mandiant

Dedykowane
szkolenia

Analiza śledcza

Dedykowany
raport
"Intelligence"

Warsztaty dla
zarządu

Praktyki w zakresie
zarządzania
kryzysowego

Kontakt z
analitykiem
FireEye

Analiza
logów/adresów
IP/malware

Warsztaty dla
zespołu SOC

Raport, metody
postępowania

Kupujesz

jednostki
(UNITY)

Jednostki
zamieniasz na

usługi

Dokupujesz
jednostki
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Eksperci, których potrzebujesz, KIEDY ich potrzebujesz
Expertise On Demand to roczna subskrypcja umożliwiająca elastyczny dostęp do specjalistów,
których potrzebujesz, właśnie wtedy, KIEDY ich potrzebujesz
Ask an Analyst
Wsparcie
analityczne

•

Dostęp do najnowszych analiz i
specjalistycznych zasobów w
przypadku wystąpienia
incydentu

•

Godziny konsultacyjne
“Incident Response”

•

Analiza śledcza danego
incydentu
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Threat Insights
•

•

•

Zwiększenie świadomości o
możliwych zagrożeniach przez
dostęp do Daily News Analysis

Ekspertyza operacyjna
•

Najlepsze szkolenia
Enterprise Incident Response
Malware Analysis Crash Course
Network Traffic Analysis Course

Monitorowanie trendów dzięki
dostępowi do Quarterly Threat
Briefings

•

Kontakt z zasobami
wywiadowcze Fireeye/
efektami ich pracy

Warsztaty: dla zarządu/
zarządzanie kryzysowe, dla SOC
– w zależności od potrzeb

•

Integracja scenariuszy
zaczerpniętych z ostatnich
incydentów/ realnych
doświadczeń

W ramach pakietu…
“Prasówka”
▪ Codzienna analiza dostępnych treści/ streszczenie
najlepszych artykułów o cyberbezpieczeństwie

▪ Wskazówki, jakie zagrożenia zasługują na naszą uwagę
▪ Pomoc w priorytetyzacji proaktywnych i reaktywnych
miar dla różnych potencjalnych zagrożeń

“… oszczędzam 25% czasu
każdego dnia przez cały tydzień”
CISO Top 5 Health Insurance Company
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W ramach pakietu…
Raporty Intelligence
▪ 1 godzina podsumowania pod
koniec każdego kwartału

▪ Analitycy z FireEye adresują trzy

główne zagadnienia w zakresie
cyberbezpieczeństwa:
– Przestępstwa
– Kampanie szpiegowskie

– Strategiczne zalecenia

▪ Badacze także dyskutują trendy w
zakresie malware oraz aktywności
w postaci konkretnych kampanii.
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W ramach puli konkretna ilość zapytań…
Analiza Malware
▪ Analiza domen i adresów IP:
Uzyskaj informacje kontekstowe na temat
w pełni kwalifikowanych nazw domen,
adresów IP i powiązanychz nimi zagrożeń.

▪ Analiza Malware:
Prześlij podejrzane pliki do analizy i
otrzymaj raport z analizy na żądanie.

▪ Widoczność zapytań innych
użytkowników:
Przeglądaj i wyszukuj na podstawie zapytań
innych użytkowników w Twojej organizacji
8

©2019 FireEye

Przykładowy scenariusz wykorzystania EOD
Q1

Q2

Q3

Q4

Odnowienie

Asysta analityka:

Podejrzenie
incydentu:

Poprawa
efektywności
działania:

Asysta analityka
c.d.:

Upgrade do 150
Unitów:

• analiza Malware
Triage

• analiza 3 stacji
roboczych

• 3 kolejne analizy

• dwie analizy
kampanii

• analiza dwóch
Malware Triage

• udział 2
pracowników w
szkoleniu Enterprise
Incident Response

• przekazanie profilu
atakującego

90
Units

-12
Units
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-24
Units

• przygotowanie
raportu dla
Zarządu na temat
zagrożeń

-28
Units

• IR SLA
• warsztaty
“hunt mission”

Red Team
Assessment:
• dostosowanie
zakresu usługi
• dokupienie 20
Unitów

+20
Units

0
Units

+150
Units

Przykłady wykorzystania
Unit Value Service
Incident Response Hours
1 Unit

Description
Provides two (2) hours of Incident Response time by a Mandiant Consultant. Minimum 40 hours (20 Units) upon incident declaration. Does not include travel
and expenses.

Windows Enterprise Incident Response Course
(per seat)

Per seat in-person access to an intensive three-day course at FireEye designated off-site locations. Designed to teach the fundamental investigative
techniques needed to respond to today’s landscape of threat actors and intrusion scenarios. Subject to availability.

Malware Analysis Crash Course (per seat)

Per seat in-person access to the three-day Malware Analysis Crash Course at FireEye designated off-site locations. Beginner-level introduction to the tools
and methodologies used to perform malware analysis on executables found in Windows systems. Subject to availability.

Analyst Access

Access to our threat intelligence experts for requests not requiring large amounts of custom intelligence. Topics include but are not limited to, risk
assessments related to specific actors, events, or campaigns, expansion of previous FireEye reporting.

Malware Triage Report

Malware analysis triage report containing a summary of initial findings with indicators and contextual intelligence provided to support investigation and
hunting activities.

20 Units

Custom Threat Intelligence

Custom threat briefing deck or report on a requested subject of interest.

24 Units

Analytic Tradecraft Workshop
(up to 20 people)

One-day onsite workshop, enhancing the analytical skillsets necessary to support an organization’s Cyber Threat Intelligence capability.

Hunt Mission Workshop
(up to 20 people)

One-day onsite workshop providing a tactical, technically-focused curriculum that enables intelligence-driven, proactive identification of active or
nascent threats.

Essentials of Malware Analysis Course (up to 20
people)

Two-day onsite beginner-level introduction to the tools and methodologies used to perform malware analysis on executables found in Windows systems.

Incident Response
Preparedness Service

IRPS enhances an organization’s ability to support a Mandiant Incident Response engagement in the event of a security breach through review of
readiness processes, procedures and forensic data collection and availability. Delivered partially on-site.

36 Units

Tabletop Exercise without Report

The onsite Tabletop Exercise evaluates the tools, processes, and expertise organizations use to respond to cyber-attacks. This option includes the exercise
and executive briefing only

44 Units

Windows Enterprise Incident Response Course (up Three-day onsite intensive course designed to teach the fundamental investigative techniques needed for today’s landscape of threat actors and intrusion
to 20 people)
scenarios.

4 Units

32
Units

Network Traffic Analysis Course (up to 20 people) Three-day onsite intensive course preparing students to face the challenge of identifying malicious network activity.

Malware Analysis Crash Course (up to 20 people) Three-day onsite course includes and builds upon modules from Essentials of Malware Analysis.

48 Units
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Incident Response Retainer SLA & Incident
Response Preparedness Services (IRPS) Bundle

Mandiant Incident Response Retainer SLA secures timely access to Mandiant incident response resources in the event of a breach.
IRPS enhances an organization’s ability to support a Mandiant Incident Response engagement in the event of a security breach through review of
readiness processes, procedures and forensic data collection and availability.

Tabletop Exercise with Report (Executive or
Technical)

The onsite Tabletop Exercise evaluates the tools, processes and expertise organizations use to respond to cyber-attacks. Executive and Technical exercises
available.
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Przykłady wykorzystania – ciąg dalszy

Base Packages
What is included
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8

16

24

60*

Daily News Analysis

Included

Quarterly Threat Briefings

Included

Incident Response Retainer
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40

90*

120*

150*

200*

T&Cs included (*Optional SLA)

Context Inquiries (requests
per month)

75

150

225

300

500

750

1000

1500

2000

3000

Insights
(requests per month)

2

3

4

5

7

10

15

20

25

30
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