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 כיצד להגן על רצפת הייצור  
 ?מתקפת סייברמפני   OT)-מערכות ה )



בתעשייה נרחבים שוק לפלחי כוללת פתרונות מעטפת 
  .ובעולם בארץ ,התהליכית

 
משתנים ועסקיים טכנולוגיים לצרכים המותאמים שירותים, 

  .לקוח מיקוד על בדגש
 
וביעדי זמנים בלוחות עמידה ,בטיחות מערך של קפדני ניהול  

 .מראש שנקבעו תקציב

 מפטגוןעל קבוצת 

   1960  בשנת נוסדה

 פרטית בעלות

 עובדים 1000

 ובינלאומית מקומית פעילות

 ניהול ויישום פרויקטים

 ,  High Purityמערכות  

 חשמל , מכניקה וצנרת
 מכשור ובקרה

 תהליך ותכנון הנדסי מפורט

, ביטחון מערכות  

ב"ושוניהול , מתח נמוך  
 ניהול ויישום פרויקטים 



 על חטיבת  

 טכנולוגיות מתקדמות

ב"ושוניהול , ביטחוןמערכות   

ואוטומציהמערכות בקרה   

 הגנת סייבר למערכות תפעוליות

פתרונות  מציעה ללקוחותיה המתקדמות חטיבת הטכנולוגיות 

,  מערכות ביטחון ושירותי אינטגרציה, ייחודיים בתחומי הבקרה

פיתוח תוכנה ומתן פתרונות טכנולוגים מתקדמים ומגוונים כולל  

אנו יודעים להתאים לכל לקוח  . אבטחת סייבר על פי צרכי הלקוח

ובאפשרותנו   (Tailor made) )את המענה המתאים לדרישותיו 

 .להעניק פתרון כולל או מודולרי

 

 



  מגמת גידול מעריכי בהיקף מתקפות סייבר על תשתיות בתעשייה

Cyber attack on a 

Florida water plant – 

February 2021 



 IT -וOT מבנה עקרוני של רשתות   
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 כותרת
   - 4.0תעשיה 

 סייבר הכרחיתהגנת 



SOC-OT - המענה ההכרחי לאיום החדש 



 

 

 

 

הזדמנויות וסיכונים – 4.0תעשיה   

 הזדמנויות
הגברת השליטה ברצפת הייצור 
חיבור בין המערכת הניהולית למערכת הייצור 
אופטימיזציה של רצפת הייצור 
 התייעלות(Cost/Performance) 
 הפירמההשאת רווחי 

 סיכונים
 לתשתית מבוססת לבקרה ( סיריאלית)טורית מעבר מתשתית IP 
חיצונייםחיבורים   הל יש , רשת הבקרה כבר לא רשת מבודדת 
 כלל איומי הסייבר הרלוונטיים לתשתיות המידע הארגוני(IT  )

 (OT)חלים גם על תשתיות הייצור 
 בפוטנציאל הנזק-OT  הגדול לעין שיעור מתשתיות-IT 

 
 



 

 

 

 

SOC-OT - תפיסה ייחודית 

 מה אנו מבצעים
 24/7 –ניטור ואיסוף מודיעין ברשת הבקרה בזמן אמת 
 בזמן אמתמידע על חריגות מנורמל העברת 
איסוף לוגים וניתוח היסטורי 
 של  לניהול יעיל הסייבר הלאומיים תקשורת ישירה עם גורמי הגנת

 ההתרעות
 אפשרות לשירותיIR   משליםכחלק 
"בתעשייהמקצועי לתחום הסייבר " קצה חוט 

 אנו לא מבצעים
 כלי הגנת סייבר שגרתיים מתקינים / מוכרים לא(FW ,AV) 

 
 

 "זבנג וגמרנו"מתקפת סייבר         
 

 הראשוןלא ניתן להגן על הנכס הארגוני מקו ההגנה , ייפרץ( טכנולוגיות סייבר)הנחת היסוד היא שקו ההגנה 



 תודה

WWW.MEPTAGON.COM 
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