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Biztonságportál

Üzenetek


Az információbiztonság teljes spektrumát



lefedő tartalomszol-

Az informatikai életben a biztonság egyre több kér-

gáltatás

dést vet fel, amelyekre mihamarabb választ kell

Biztonság iránt érdek-

fenyegetettségek, a mind kifinomultabb támadási

lődő felhasználók,

módszerek arra sarkallják a felhasználókat, valamint

találni. A folyamatosan megjelenő újabb és újabb

vállalatok, intézmények hatékony elérése


A Biztonságportál bemutatása

a szervezeteket, hogy a rendszereik, adataik biztonsága érdekében minden korábbinál hathatósabb
intézkedéseket foganatosítsanak. Ehhez azonban
nagyfokú naprakészség is szükséges.

Számos hirdetési

A Biztonságportál nevű információbiztonsági hírpor-

lehetőség

tál legfontosabb célja, hogy az egyéni és a vállalati
felhasználókat olyan hírekkel lássa el, valamint olyan



Kedvező hirdetői

naprakész információkkal szolgáljon számukra, ame-

csomagajánlatok

lyek segítségével hatékony védelmi intézkedéseket

tehetnek, fokozhatják a biztonságot, és jelentősen
csökkenthetik a kockázatokat.
A Biztonságportál naponta beszámol az informatikai
biztonsággal összefüggő legfontosabb hírekről, eseményekről, és folyamatosan figyeli a legfrissebb
vírus-, illetve sebezhetőségi jelentéseket.

A Biztonságportál nagy hangsúlyt helyez a közösségi tájékoztatásra is. A hírportálhoz tartozó, egyre
növekvő közösség tagjai folyamatosan értesülhet-

nek a biztonság világának legfrissebb híreiről. Eközben fontos szerepet kap a biztonságtudatosság
növelése.
A Biztonságportál hirdetési felületei kiváló reklámlehetőséget biztosítanak az informatikával és az
informatikai biztonsággal foglalkozó cégek számára.

A Biztonságportál szerkesztőségének munkáját az

Az oldal célközönsége ugyanis komoly érdeklődést

Isidor Biztonsági Központ segíti, amely biztonsági

mutat a különböző biztonsági és védelmi termé-

riasztások kiadásával, mélyreható technikai informá-

kek, valamint szolgáltatások iránt.

ciók szolgáltatásával, illetve elemzésekkel támogatja
a gyors, szakszerű és pontos tájékoztatást.
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Adatbiztonság
Napjainkban az egyre komolyabb károkkal járó,

Az Adatbiztonság rovat kiemelten foglalkozik olyan

mind nagyobb számban bekövetkező incidensek

egyre népszerűbb területekkel kapcsolatos hírek,

miatt rengeteg adatbiztonsági kérdés merül fel, ame-

témák feldolgozásával is, mint amilyen például az

lyek megválaszolására a Biztonságportál Adatbizton-

adatszivárgások megelőzése, a naplózás, az ese-

ság rovata hivatott.

ménykezelés, a tevékenységmonitorozás, az azonos-

A rovat keretében természetesen nagy hangsúly
helyeződik a hálózatbiztonságra, illetve a határvéde-

ság- és jogosultságkezelés, illetve a felhőalapú védelem.

lemre, hiszen manapság is jelentős kihívásokkal kell

A rovaton belül fontos szerep jut a technológiai

megküzdeni ezen a téren. Elég ha csak az egyre

védelmen túli biztonsági megfontolásoknak, így a

„nyitottabb”, mind heterogénebb hálózatok által

megfelelőségnek és nem utolsó sorban az emberi

felvetett problémákra gondolunk.

tényezők kezelésének.

Vírusvédelem, vírusadatbázis
„Otthonunkat biztonságosnak hisszük (...),
pedig nem az. Pontosan
ez az a hely, ahol az
ember hajlamos a
leginkább elengedni
magát, s ezáltal

A kártékony programok elleni küzdelem továbbra is

vezethetők vissza, és rendszeresen közzétesz olyan

az egyik legfontosabb védelmi tevékenységnek szá-

felméréseket, amik a vírusokkal kapcsolatos tren-

mít, mind az egyéni, mind a vállalati, intézményi

dekre engednek következtetni.

felhasználók körében.

Nemcsak a különféle antivírus eszközök bemutatá-

A Biztonságportál Vírusvédelem rovata napi rend-

sa kap fontos szerepet, hanem az azokban használa-

szerességgel számol be a legújabb számítógépes

tos védelmi technológiák ismertetése is.

károkozókról, illetve az azok elleni védelmi lehetőségekről.

A Biztonságportál Vírusvédelem rovatának háttérinfrastruktúráját egyedülálló módon az Isidor Biz-

A hírportál folyamatosan hírt ad azokról a biztonsá-

tonsági Központ biztosítja, amely folyamatosan

gi eseményekről, amelyek kártékony programokra

figyeli a nemzetközi vírushelyzetet.

sebezhetővé válik.”
Minette Walters

Sebezhetőségek, biztonsági rések

Az
informatika
őrszeme

A biztonsági incidensek egy nagyon jelentős hányada

A rovat keretein belül lényeges szerep jut a patch

különféle szoftveres, esetenként hardveralapú se-

menedzsment megoldásoknak valamint azoknak a

bezhetőségekre vezethető vissza. Azonban a folya-

védelmi teendőknek, amelyek révén a sebezhetősé-

matosan feltárt biztonsági résekkel nem könnyű

gek által jelentett kockázatok csökkenthetővé vál-

tartani a lépést.

hatnak.

A Biztonságportál Sebezhetőségek rovatának célja,

A Sebezhetőségek rovat technikai információkkal

hogy az olvasók számára naprakész információkkal

való ellátását az Isidor Biztonsági Központ biztosít-

szolgáljon a különböző sebezhetőségekről, illetve

ja, amely folyamatosan nyomon követi a biztonsági

megossza azokat a tudnivalókat, amelyek a biztonsá-

hibákkal kapcsolatban megjelenő híreket, bejelenté-

gi rések befoltozásához nélkülözhetetlenek.

seket, riasztásokat.
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Családbiztonság
A Biztonságportál a vállalati és intézményi felhaszná-

A rovatban nagyobb terjedelmű, elemző, felvilágosí-

lók mellett fontos feladatának tartja, hogy az otthoni

tó jellegű cikkek is megjelennek, amelyek segítségé-

felhasználókat is olyan információkkal, védelmi taná-

vel az otthoni felhasználók átfogó képet kaphatnak

csokkal lássa el, amelyek révén megvédhetik a szá-

egy-egy informatikai terület, szolgáltatás vagy alkal-

mítógépeiket, illetve az értékes adataikat a károko-

mazás kapcsán felmerülő kockázatokról és a véde-

zásokkal szemben.

kezési lehetőségekről.

A Családbiztonság rovat keretében rendszeresen

Nyereménysorsolással egybekötött internetes játé-

beszámolunk a családokat érintő információbizton-

kokat is szervezünk, amelyek segítségével még

sági történésekről, veszélyekről valamint a szüksé-

inkább igyekszünk felkelteni a családok érdeklődé-

ges biztonsági teendőkről.

sét a biztonságos internetezés iránt.

Mobilbiztonság
Az elmúlt években a mobil készülékek, különösen az

A rovat a mobilbiztonsági hírek közlésén túl bemu-

okostelefonok és a táblagépek térhódításával új

tatja azokat a piacon elérhető védelmi eszközöket,

típusú kockázatok ütötték fel a fejüket. Ezek kezelé-

amelyek révén az okostelefonok és a táblagépek

se egyre több odafigyelést és erőforrást követel.

használata biztonságosabbá tehető.

A Biztonságportál Mobilbiztonság rovata kifejezet-

Nagy hangsúlyt helyezünk a BYOD (Bring Your

veszélyes illúzióját

ten a mobil eszközök kapcsán jelentkező kockázati

Own Device) trendek, azaz a magánkészülékek

tényezők ismertetésével, illetve a védelmi intézke-

üzleti célokra történő felhasználása kapcsán felme-

teremti.”

désekkel (beleértve a technológiai és szabályozási

rülő nehézségek leküzdésére alkalmas megoldások

kontrollokat is) foglalkozik.

ismertetésére is.

„A mozdulatlanság
a biztonság hamis,

Barbara Michaels

Spam- és tartalomszűrés
A kéretlen elektronikus levelek nem kizárólag a

elmondható, hogy nemcsak a biztonsági problémák

termelékenység szempontjából jelentenek problé-

kerülnek terítékre, hanem a megoldási lehetőségek

mát, hanem a különböző kártékony tevékenységek-

is.

nek is teret engednek. Így például hozzájárulhatnak

vírusterjesztéshez, adathalászathoz vagy éppen célzott támadásokhoz is.

Az
informatika
őrszeme

A rovat a spamszűrés mellett az egyéb tartalomszűréssel kapcsolatos tevékenységeket is igyekszik
naprakész információk közzétételével támogatni.

A spam- és tartalomszűréssel foglalkozó rovat célja,

Így például a webes, URL- vagy hírnévalapú védelmi

hogy kéretlen elektronikus levelekkel kapcsolatos

technológiák ismertetése is részét képezi a rovat

híreknek adjon helyet. Természetesen ez esetben is

célkitűzéseinek.
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Computer forensics
Az informatikai rendszerek és az internetes szolgál-

A Biztonságportál a hazai informatikai szaksajtó

tatások behálózták mindennapi életünket, ami egy-

berkein belül egyedülálló módon egy teljes rovatot

ben azt is maga után vonta, hogy a szakértői felada-

szentel ezen, egyre többször emlegetett tudomány-

tok szerepe felértékelődött.

területnek.

A bizonyítékgyűjtés egyre többször terjed ki a szá-

A rovat célja, hogy az igazságügyi és a forensic szak-

mítógépes rendszerekre, és mind fontosabbá válik a

értők számára hasznos információkkal szolgáljon,

nyomozati tevékenységek, illetve az igazságszolgálta-

Emellett közöl olyan cikkeket is, amelyek révén

tás tekintetében.

mindenki betekintést nyerhet a szakértői munka
rejtelmeibe.

Napi hírlevél

„A biztonság
leginkább puszta

A Biztonságportál az olvasóit nemcsak a weboldalán

egy biztonsági esemény kapcsán. A szakembereket,

keresztül tájékoztatja az információbiztonság legfon-

felhasználókat időben tudja figyelmeztetni az éppen

tosabb eseményeiről, hanem napi hírlevelet is készít.

aktuális veszélyekre, védelmi teendőkre. A Bizton-

Ennek segítségével minden nap friss hírekkel szolgál

ságportál hírlevelét minden egyes nap több mint

az olvasói számára, akiket gyorsan képes elérni egy-

másfél ezren kapják meg.

babonaság. Nem
létezik a természetben,
és emberfia sosem

Eseménynaptár

tapasztalhatja meg a
maga egészében.”
Helen Keller

Az
informatika
őrszeme

A Biztonságportál szerkesztősége egy esemény-

A naptár segítségével az olvasók naprakész infor-

naptárat vezet, amelyben az információbiztonsággal

mációkat kaphatnak a közeljövő biztonsági rendez-

kapcsolatos hazai és nemzetközi rendezvényeket,

vényeiről, és tájékozódhatnak az érdeklődésüknek

konferenciákat tartja nyilván.

megfelelő programokról.
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Hirdetési árak
Megnevezés
Banner

Leírás
Normál: 468x60-

Egység

Nettó ár

1 hét

90.000

1 hét

150.000

468x120, 728x90,
300x160-330x247,
300x600, 990x120
(saját készítés)
Skin

max. 1920×1200
(saját készítés, előzetes
egyeztetéssel)

PR cikk

kiemelt hír 1 hétig (nyitó 1 hét / 1 db

(hozott anyag)

oldali lead kiemeléssel) +

70.000

hírlevélben való közlés 1
hétig
PR cikk

kiemelt hír 1 hétig (nyitó 1 hét / 1 db

(szerkesztőségi)

oldali lead kiemeléssel) +

100.000

hírlevélben való közlés 1
hétig
Megjelenés a cikkek alján
szöveges dobozzal vagy
bannerrel. Megjelenés a

rovatoldalakon az alábbiak szerint.
Adatbiztonság
Rovatszponzoráció

1 hónap / rovat

100.000

1 hónap / rovat

60.000

Családbiztonság

1 hónap / rovat

60.000

468 × 60 / 160 × 240

1 hírlevélküldés

30.000

1 hírlevél

20.000

1 db /hónap

90.000

Mobilbiztonság
Sebezhetőségek
Vírusvédelem
Computer forensics
Spam- és tartalomszűrés

Napi hírlevél - banner

Napi hírlevél - szövegdo- Max. 200 karakteres

boz

szövegdoboz

Blog doboz

RSS-alapú tartalomátvétellel (limitált darabszámban)

Az
informatika
őrszeme
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Hirdetési csomagárak
Megnevezés

Benne foglalt szolgál-

Listaár

tatások

Bronz csomag

 Banner 1 hétre

Csomagár hű-

Csomagár 1 éves

ségidő nélkül

hűségidővel

(Ft/hónap)

(Ft/hónap)

250.000

150.000

120.000

 Banner 1 hétre

350.000 -

250.000

200.000

 1 db/hó PR-cikk

390.000

320.000

250.000

 1 db PR cikk (hozott)

kiemelt megjelenéssel
1 hétre

 Szövegdoboz elhelyezés hírlevélben 1 hétre

Ezüst csomag

(hozott) kiemelt megjelenéssel 1 hétre

 Szövegdoboz elhelyezés hírlevélben 1 hétre

 1 db rovatszponzoráció
Arany csomag

 Banner 1 hétre

470.000 -

 1 db/hó PR cikk

510.000

(szerkesztőségi) 1
hétre

 Szövegdoboz elhelyezés hírlevélben 1 hétre

 1 db rovatszponzoráció

 1 db blogdoboz

Egyéb információk
Az árak nem tartalmazzák az ÁFA-t. A megrendelések minimális összege: 10.000 Ft + ÁFA.
A csomagajánlatok esetében a bannerek rotációs elv szerint kerülnek elhelyezésre.
Egy rovatot egy időben csak egy cég támogathat. Egy cég egy időben csak egy rovatot támogathat. A rovattámogatások odaítélése rendelési sorrendben történik.
Kreatívok leadásának határideje a kampány indulása előtt minimum 3 munkanappal.
A csomagok ára teljes egészében kiszámlázásra kerül akkor is, ha az ügyfél azokat nem használja ki teljes
mértékben.

Az
informatika
őrszeme

Kapcsolat
Isidor Kft.
9700 Szombathely, Pozsony u. 1.
sales@biztonsagportal.hu

