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SAS Institute laajentaa toimintaansa kyberturvallisuuteen 
SAS® Cybersecurity paljastaa välittömästi epänormaalin verkkoaktiivisuuden 
 
Useat turvallisuusohjelmat kuormittavat organisaatiota jatkuvilla hälytyksillään, ja paljastavat uhat 
vasta jälkikäteen. SASin uuden kyberturvallisuusratkaisun avulla organisaatiot voivat proaktiivisesti 
estää hyökkäyksiä. 
 
Kyberrikolliset ovat entistäkin ovelampia. He vaihtavat usein taktiikoitaan, mikä tekee suojautumisesta 
yhä hankalampaa. Paras puolustus onkin vahvempi hyökkäys: kyberuhkien näkeminen liiketoiminnan 
ongelmana. Maailman johtava kehittyneen ja ennakoivan analytiikan asiantuntija SAS vastaa 
organisaatioiden kyberturvallisuustarpeisiin tuomalla syksyllä 2015 markkinoille SAS® Cybersecurity -
ratkaisun. 
 
Monet turvallisuusuhkiin paneutuneet ohjelmistotalot ovat kehittäneet ja integroineet edistyksellistä 
analytiikkaa jälkikäteen ratkaisuihinsa. SASin ratkaisu sen sijaan perustuu sen omaan testattuun 
analytiikka-alustaan, jonka avulla yritykset ovat ratkoneet liiketoimintaongelmiaan jo 40 vuoden ajan. 
SAS Cybersecurity havaitsee hyökkäykset ja puolustautuu niihin reaaliaikaisesti.  
 

- Jo tapahtuneet isot kyberhyökkäykset ovat osoittaneet sen, että hakkerit voivat monesti toimia 
verkon sisällä kuukausia ennen paljastumistaan. Rikolliset seuraavat yrityksen toimintaa verkossa 
ja poimivat organisaation kannalta arvokasta tietoa, jonka he myöhemmin paljastavat. Tässä 
onkin suuri aukko kyberturvallisuusmarkkinoilla, sillä organisaatiot saavat tiedon hakkerista 
monesti aivan liian myöhään, julkisen turvallisuuden asiakkaista SASilla vastaava Jukka 
Tuominen sanoo. 

 
SAS Cybersecurity kykenee korreloimaan ja analysoimaan verkossa suoritettavia miljardeja päivittäisiä 
liiketoimintaan liittyviä tapahtumia, kuten pääomatietojen hallintaa, liiketoimintarooleja ja jo olemassa 
olevia turvallisuushälytyksiä. Se optimoi ja analysoi dataa reaaliaikaisesti, jotta organisaatiolla olisi aina 
käytössään jatkuva kuva turvallisuusriskeistä. Kokonaisvaltainen tilannekuva saadaan vertailemalla 
normaalia tilannetta epänormaaliin toimintaan, minkä ansiosta organisaatio pystyy säilyttämään 
informaatioetunsa hakkereihin nähden. 
 

- Hakkereiden tiedustelutoiminnassa liikkuu valtava määrä dataa, jota on vaikea havaita. Lisäksi 
nykyiset turvallisuusratkaisut tuottavat liikaa hälytyksiä. SAS Cybersecurity tuo uuden kerroksen 
kyberturvallisuuteen, kun se kerää ja rikastaa kaiken käytössä olevan datan reaaliaikaisesti ja 
samalla hyödyntää myös monipuolista käyttäytymiseen perustuva analytiikkaa, Tuominen kertoo. 

 
Tuomisen mukaan ratkaisun käyttäjien ei tarvitse olla analytiikan asiantuntijoita. SAS Cybersecurity 
tuottaa luettelon verkkoon liitetyistä laitteista, jotka aiheuttavat turvallisuusriskejä ja vaativat välitöntä 
huomiota. Tämä vähentää merkittävästi turvallisuushälytyksien määrää ja takaa mahdollisimman 
tehokkaan turvallisuusoperaatiokeskuksen ajan ja resurssien käytön. 
 
SAS Cybersecurity esiteltiin RSA konferenssissa, joka on maailman johtava yritysten ja tietoturva-
ammattilaisten tapahtuma. 
 
Lue lisää aiheesta: SAS Cybersecurity. 
  
 
Lisätietoja: 
Sari Hofmann, viestintä- ja markkinointijohtaja 040 753 8294, sari.hofmann@sas.com.  
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About SAS 

SAS is the leader in business analytics software and services, and the largest independent vendor in the business 

intelligence market. Through innovative solutions, SAS helps customers at more than 75,000 sites improve 
performance and deliver value by making better decisions faster. Since 1976 SAS has been giving customers around 

the world THE POWER TO KNOW®. SAS and all other SAS Institute Inc. product or service names are registered 
trademarks or trademarks of SAS Institute Inc. in the USA and other countries. ® indicates USA registration. Other 

brand and product names are trademarks of their respective companies. Copyright © 2014 SAS Institute Inc. All 
rights reserved. www.sas.com/finland  

 
 
 
  


