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Pääkirjoitus

Onko kyberturvallisuus sama
kuin päänsärky?
Kuluvan vuoden uutisointi on hyvin vahvasti keskittynyt eri tasoilla turvallisuuteen ja eikä ihme. Tapahtumat ovat yllättäneet monet ja nyt liikutaan
monin tavoin aivan uudella tasolla - raakuuksista
aina netin vaaroihin. Nyt tämä sota on muuttunut
sellaiseksi, että myös yritysten nettiyhteydet ovat
olleet entistä kovempien aggressioiden kohteena.
Tämä tarkoittaa myös tiukempia vaatimuksia nopeasti muuttuvassa teknologisessa maailmassa, jossa
nollapäivähaavoittuvuudet, käyttäjien maalaisjärki
netissä sekä sähköpostin kanssa ovat uusi etulinja
kybersuojautumisessa. Teknisesti tämä tarkoittaa
yhä nopeampaa reagointia sekä suurempia vaatimuksia resursseista. Lisäksi herää kysymyksiä:
Onko meidät hakkeroitu?
Kysymys roikkuu jokaisen tietoturvavastaavan tai
IT-vastuullisen harteilla. Miten tuon tietää tai havaitsee? Varmuudella tiedät vasta silloin, kun yritys
on jo hakkeroitu ja mahdollisesti kaikki tiedot ovat
jo julkisesti netissä tai pahimmillaan myös lehdissä
ja uutissivustoilla.
Tätä varten tarvitaan nopean toiminnan joukot, jotka ovat tarvittaessa käytettävissä 24/7, sillä enää ei
voi puhua päivistä vaan pikemminkin tunneista tai
minuuteista.

Ovatko nopean toiminnan
MDR-joukot valmiudessa?
Meillä on tarjolla erilaisia Managed Detection and
Response -palveluita, jotka pystyvät nopeasti tuomaan teille lisäjoukkoja, kun tilanne sitä vaatii myös ennen kuin vahinko on tapahtunut. Eli miten
parannat omaa turvallisuuttasi netissä, onko kaikki
kunnossa verkon laitteissa tai miten nopeasti voitte
reagoida tunnettuihin nollapäivähyökkäyksiin?
Tämä ulkoistettu joukko alan asiantuntijoita, sinun
kyberturvajoukot, auttavat yritystäsi pysymään paremmin suojassa ja ovat tarpeen vaatiessa nopeasti
käytettävissä. Hintakin näissä alkaa olla sellaisella
tasolla, että pienemmätkin yritykset voivat saada
tarvittavaa lisäapua. Kysy meiltä lisää eri vaihtoehdoista.
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Sonatype - suojaa ja automatisoi ohjelmistotoimitusketju
Sonatype on markkinajohtaja kehittäjäystävällisessä, koko spektrin ohjelmistojen toimitusketjujen hallinnassa,
tarjoten kolmansien osapuolten avoimen lähdekoodin ja ohjelmistojen laadun, haavoittuvuuksien ja lisenssien
hallinnan.
Sonatypen kaupallisiin ja avoimen lähdekoodin työkaluihin luottaa yli 15 miljoonaa kehittäjää ympäri maailmaa.
Sonatypen visio on muuttaa tapaa, jolla maailma innovoi ja auttaa kaikenkokoisia organisaatioita suunnittelemaan korkealaatuisempia ohjelmistoja, jotka vastaavat paremmin liiketoiminnan tarpeita sekä ovat paremmin
ylläpidettäviä ja turvallisempia.
Jo kahtena vuotena peräkkäin Fast Company on antanut tunnustusta Sonatypelle yhtenä maailman parhaista
työpaikoista innovaattoreille, ja viimeisten viiden vuoden aikana se on nimetty Deloitte Technology Fast 500
and Inc. 5000 -listalle. Lisätietoja Sonatype.com -sivustolta.

Nexus Lifecycle
Antaa kehittäjille ja tietoturva-ammattilaisille mahdollisuuden tehdä turvallisempia avoimen lähdekoodin valintoja sovellusten suunnittelun, luomisen, testaamisen ja käyttöönoton määrittämiseksi sekä varmistaa, että organisaatiot jatkavat innovointia pienemmällä riskillä.

Nexus Firewall
Auttaa kehittäjiä valitsemaan vain korkealaatuisimmat avoimen lähdekoodin komponentit, eristämällä haavoittuvat tai huonolaatuiset komponentit niitä ladatessa. Nexus Firewall auttaa määrittämään parhaat avoimen lähdekoodin käytännöt Proxy-rekisterien yhteydessä.

Nexus Repository Pro
Nexus Repository Manager toimii yleisenä, paikallisena pakettien ja konttien rekisterinä, joka
hallitsee ja jakelee osia, kokoonpanoja ja valmiita tuotteita koko ohjelmiston toimitusketjun ajan.
Nexus Repository kokoaa yli 10 ekosysteemin rekisterit yhteen osoitteeseen yksinkertaistaen
Devops-operaatioita.

Nexus Container
Tekee kaiken eli tarjoaa täyden elinkaariturvallisuuden kubernetes ympäristöille, konteista itse
suoritysmpäristöön. Se etsii ja estää haavoittuvien konttien base-imageiden käyttöönoton ja on
on ainoa ratkaisu patentoidulla Layer-7 käyttäytymistarkastuksella. Layer-7 tunnistaa kaiken verkkoliikenteen konttien ja ympäristön sisällä, luoden automaattiset tietoturvakäytännöt perustuen
prosessien käyttäytymiselle. Nexus Container estää sekä tietovuotoja, nollapäivähaavoittuvuuksia sekä kubernetes-ympäristön verkko- ja tunnelihyökkäyksiä.

Lue lisää osoitteesta sonatype.com ja ole yhteydessä Moonsoftin myyntiin.
www.moonsoft.fi • 0207 439 500 • sales@moonsoft.fi
Skannaa QR-koodi ja kokeile trialia!

Luovuus kohtaa tuottavuuden
CorelDRAW Graphics Suite on ammattimainen suunnittelutyökalupakki henkeäsalpaavien vektorikuva-, layout-, valokuvien muokkaus- ja typografiaprojektien toteuttamiseen
täydellä teholla. Budjettiystävällinen vuositilaus (Subscription)
tarjoaa jatkuvan lisäarvon välittömällä pääsyllä uusiin, eksklusiivisiin ominaisuuksiin ja sisältöön, huippusuorituskyvyn sekä
uusimpien teknologioiden tuen.
Design
Tuota ainutlaatuisia kuvia, kylttejä, logoja ja muuta – Windowsissa
tai Macissa – ja liikkeellä ollessasi CorelDRAW.appin avulla.
Tee yhteistyötä
Tee yhteistyötä asiakkaiden ja kollegoiden kanssa käyttämällä
CorelDRAW.app-sovellusta kerätäksesi reaaliaikaista palautetta
yhdeltä tai useammalta arvioijalta.
Tehty
Saat poikkeuksellisia tuloksia lyhyemmässä ajassa tuottavien
työkalujen ansiosta kaiken tyyppisiin tulosteisiin.

www.moonsoft.fi • 0207 439 500 • sales@moonsoft.fi

Kysy lisää Moonsoftista!

RHELvolutionize
your platform

Red Hat Enterprise Linux -erikoistarjous!
RHELvolutionize Your Platform (takaa erinomaisen suorituskyvyn, turvallisuuden, skaalautuvuuden ja käytettävyyden)
IT-päättäjät ovat kilpailussa liiketoimintamalliensa digitaalisesta muuttamisesta lisääntyvän epävarmuuden ympäristössä. Jokaisen
IT-tekniikan on toimittava yhdessä. Nykyaikaisten työkuormien, olipa kyseessä sitten Bare Metal -palvelimia, virtuaalikoneita, kontteja niin yksityisten kuin julkistenkin pilvien välillä, odotetaan olevan siirrettäviä ja skaalautuvia.
Kuinka voit menestyä ja innovoida, kun jonglööraat näillä tekijöillä ja kamppailet rajallisilla resursseilla? Mihin sinun kannattaa priorisoida saadaksesi parhaan kokonaisuuden?
Maailman johtavan Red Hat Enterprise Linux -alustan avulla voit helposti siirtää työkuormia eri ympäristöissä ja saada yhtenäisen vakaan perustan hybridipilvikäyttöönotoille sekä sisäänrakennetun hallittavuuden ja integroinnin koko Red Hat -portfolioon. Kun kaikki
IT-järjestelmäsi teknologiat toimivat yhdessä, saavutat mm. seuraavat hyödyt:

Ominaisuudet:

● Parempi toiminnan tehokkuus ja tietoturva
● Pienemmät kustannukset ja riskit

● Paremmat palvelutasosopimukset (SLA)
RHELvolutionize Your Platform -kampanja (2+1)
Uudet kolmen vuoden Red Hat Standard- ja Premium-tukipalvelut kahden vuoden hinnalla (2+1). Tarjous koskee uusia Red Hat
-asiakkaita tai niitä, joilla on käytössä vähäinen määrä Red Hat -tukipalveluita tai mahdollisesti käyttävät esim. CentOS Linuxia.
Tarjous on voimassa 30.6.2023 saakka. Kysy lisää myynnistämme.
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Acronis Cyber Protect - varmistusohjelmisto integroidulla, reaaliaikaisella
haittaohjelmien- ja virustentorjuntaratkaisulla
Perinteinen varmuuskopiointi ja erillinen kyberturvallisuus ovat vanhentuneet
Yritykset, organisaatiot ja yksityishenkilöt käsittelevät
kasvavissa määrin dataa eri muodoissa ja luottavat tiedon saatavuuteen, sisältöön ja sen tuomaan arvoon.
Verkkorikolliset kehittävät jatkuvasti hyökkäyksiään saavuttaakseen nämä arvokkaat tiedot, minkä vuoksi tietoturva-tutkimusyritykset, kuten AV-Test, raportoivat päivittäin yli 350 000 uudesta haittaohjelmauhasta.
Myös varmuuskopioidut ohjelmistot ja tiedostot ovat
näiden tietoturvahyökkäysten kohteina ja se voi estää
varmuuskopioidun tiedon palautukset. Tämä tarkoittaa,
että pelkkä varmuuskopiointi ei enää tarjoa sopivaa suojaa käyttäjien tiedoille ja organisaatioille. Vastaavasti
perinteiset kyberturvallisuusratkaisut eivät tarjoa varmistetulle datalle käyttäjien tarvitsemia tietosuoja- ja palautustoimintoja.
Integraatio ja automaatio ovat avainasemassa

varmuuskopiointiratkaisun tietoturvaratkaisuillaan. Se on
tällä hetkellä ainoa ratkaisu, joka integroi natiivisti kyberturvallisuuden, tiedon suojaamisen ja hallinnan, niin päätelaitteiden, järjestelmien kuin datan suojaamiseksi.
Minimoi ongelmatapaukset, karsi monimutkaisuus ja
paranna tuottavuutta!
Acronis Cyber Protect antaa yrityksille ja organisaatioille
mahdollisuuden ennakoivasti pysäyttää haittaohjelmien
hyökkäykset ja palauttaa tiedostot nopeasti ja luotettavasti. Lisäksi sen intuitiivinen käyttöliittymä vähentää
tietoturvan ja varmuuskopioiden hallinnan monimutkaisuutta.
Skannaa QR-koodi rekisteröityäksesi ilmaiseen kokeiluun
Acronis Cyber Protect soveltuu niin pienten kuin suurtenkin organisaatioiden tarpeisiin. Parhaiten tutustut ratkaisuun kokeilemalla. Rekisteröidy ilmaiseen kokeiluun ja
kysy lisää Moonsoftista.

Kun luotetaan ratkaisuihin, jotka koostuvat useista eri
tuotteista, joita ei ole suunniteltu toimimaan yhdessä, voi
toimintaympäristöön syntyä tietoturva-aukkoja ja kokonaisuuden hallinta on monimutkaista ja kallista. Acronis
Cyber Protect mahdollistaa yhtenäisen ja integroidun
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Cybersecurity has become too complex for most organizations to manage effectively
Sophos Managed Detection and Response (MDR)
- Take action against threats with a dedicated team of response experts
With Sophos MDR, your business is protected by a 24/7 team of highly-trained threat hunters and response experts who:

• Proactively hunt for and validate potential threats and incidents
• Use all available information to determine the scope and severity of threats
• Apply the appropriate business context for valid threats
• Initiate actions to remotely disrupt, contain, and neutralize threats
• Provide actionable advice for addressing the root cause of recurring incidents
Highlights

• Advanced threat hunting, detection, and response delivered as a fully managed service
• 24/7/365 response team remotely contains and neutralizes threats
• You control what actions the MDR team takes on your behalf and how incidents are managed
• Access top-rated machine learning technology and a highly trained team of experts
• Two tiers of service (Standard and Advanced) provide a comprehensive set of capabilities for organizations of all maturity levels
Do you need a team of highly-trained threat hunters and response experts?
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GET A SINGLE, UNIFIED VIEW OF YOUR MODERN ATTACK SURFACE
Tenable One is an Exposure Management Platform to help organizations gain visibility across the modern attack surface, focus efforts to
prevent likely attacks and accurately communicate cyber risk to support optimal business performance.
The platform combines the broadest vulnerability coverage spanning IT assets, cloud resources, containers, web apps and identity systems, builds on the speed and breadth of vulnerability coverage from Tenable Research and adds comprehensive analytics to prioritize
actions and communicate cyber risk. Tenable One allows organizations to:

• Gain comprehensive visibility across the modern attack surface
• Anticipate threats and prioritize efforts to prevent attacks
• Communicate cyber risk to make better decisions
Tenable One includes the following Tenable products. The full functionality of each of these products is included in Tenable One.

• Tenable.io Vulnerability Management
• Tenable.io Web App Scanning
• Tenable.cs Cloud Security
• Tenable.ad Active Directory
• Tenable Lumin
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Rhino 7.0 on monipuolinen ja tehokas 3D NURBS
-mallinnusohjelma. Sillä voi tarkasti mallintaa minkä
tahansa muodon - orgaanisen tai synteettisen. Rhinolla työskentely on nopeaa ja ohjelma on helppo
oppia, vaikka ilman aiempaa 3D-kokemusta. Laajan
tiedostotuen ansiosta Rhino soveltuu erinomaisesti
käytettäväksi yhdessä muiden suunnitteluohjelmien
kanssa. Rhinon ehdottomia vahvuuksia ovat intuitiiviset ja monipuoliset mallinnusominaisuudet.

Rhino 7.0 -lisenssit nyt tarjouksessa!
Rhino 7.0 for Windows / Mac 899,00 €

(alv. 0%)
(Tarjouslisenssejä rajoitettu määrä, kampanja on voimassa 29.12.2022 asti.)
www.moonsoft.fi • 0207 439 500 • sales@moonsoft.fi

Uutta RAD Studio 11:ssä
Tärkeimmät IDE-parannukset:

● Uutta – Teräväpiirtotuki, joka mahdollistaa uusimpien 4k+ -näyttöjen täyden tuen
● Uutta – VCL-tyylit lisäävät suunnitteluaikaista tukea
● Uutta – C ++ Code Formatter automatisoi C ++ -koodisi asettelun Clang-muodossa
● Lukuisia Code Insight (LSP) -parannuksia, jotka perustuvat kehittäjäyhteisön palautteeseen ja pyyntöihin
● Etätyöpöytä – Parannettu etätyöpöytätuki (VCL ja IDE)
● Uudet FireMonkeyn suunnitteluohjeet ja kattavat opasteet
VCL-modernisointi:

● Päivitetty Rich Edit -komponentti poistaa XP-riippuvuudet ja tuo TRichEdit-ohjaimeen lisäominaisuuksia, kuten URL-osoitteen
tunnistus, oikeinkirjoituksen tarkistus, taustavärin ja läpinäkyvyyden

● TreeView-valintaruudut – Lisätty TreeView-valintaruutujen tuki, ja jokainen solmu tukee kolmea tilaa (osittainen, himmennetty,
poissulkeminen) käyttöliittymän mukauttamiseksi

● Lukuisia pieniä VCL-parannuksia, kuten lomakkeen oletuskoko ja kirjasin, poikkeusvalintaikkunan kopiointipainike, Coolbarparannukset, muistion ja RichEditin marginaalit, valinnaiset ryhmälaatikkokehykset ja paljon muuta

Kohdealustat ja kääntäjät:

● Uutta – iOS Simulator macOS ARM-64 for Delphi
● Uutta – Delphi for Linux LLDB debugger
● Uutta – Windows 11 -kontrollit, WinRT API- sekä HighDPI-päivitykset
● Uutta – Android API 32 -päivitykset uusimpaan Android-käyttöjärjestelmään
● Uutta – API-rajapinnat ja siirtyminen AndroidX-kirjastojen käyttöön. Android-tuki useille classes.dex-tiedostoille, mikä yksinkertaistaa
ulkoisten Android-riippuvuuksien integrointia.

Lisätietoja Rad Studiosta Moonsoftilta
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iSpring Suite 11 – Suunnittele kursseja kuin ammattilainen
Luo interaktiivisia kursseja ja arviointeja tutussa PowerPoint-ympäristössä,
muuta esityksesi verkkokursseiksi ja lataa ne tekstiviestiisi – jopa ilman teknisiä taitoja
Kolme syytä käyttöönotolle
1) Se näyttää kiehtovalta – samoin myös kurssisi

iSpring Suite 11:sta käyttöliittymä on vieläkin intuitiivisempi ja helppokäyttöisempi. Nautit jokaisesta hiiren klikkauksesta, kun työskentelet verkko-oppimissisällön parissa.
Uusien räätälöintiominaisuuksien ansiosta voit rakentaa kursseja brändi-identiteettisi mukaisesti tai luoda jotain aivan uutta - muuttaa painikkeiden ja kirjasimien muotoa, lisätä kaltevuutta kentän asetteluun, säätää läpinäkyvyyttä ja paljon muuta. Voit myös esiasettaa teemoja säästääksesi aikaa.
2) Se saa sinut tuntemaan olosi seikkailunhaluiseksi

Nyt voit muuttaa hetkessä dioistasi interaktiivisia pelejä käsin piirretyillä taustoilla ja hahmoilla. Sinun ei enää tarvitse viettää tuntikausia niiden etsimiseen Internetistä. Sisältökirjastoon on lisätty käsin piirrettyjä kuvia, joten voit suunnitella kursseja aivan uudelle
tasolle. 18 uutta hahmoa eri ikäisistä, eri kansallisuuksista ja eri ammateista.
Roolipelisimulaatiot näyttävät nyt erilaisilta, kun niiden suunnittelu on harkittua, pienintä yksityiskohtaa myöten. Tunnelmaa on myös
muutettu, dialogin ulkoasua päivitetty sekä lisätty uusia animaatioita.
Kurssilaisten on helpompi ymmärtää, kuinka simulaation kanssa työskennellä, vaikka he kokeilisivatkin sitä ensimmäistä kertaa.
3) Se antaa kurssilaisille mahdollisuuden opiskella omaan tahtiinsa

Kurssilaiset voivat suorittaa kursseja omassa tahdissa. He voivat esimerkiksi katsoa videoluennon tai kuunnella diaesitystä kaksi kertaa
nopeammin.
Ne jotka tarvitsevat enemmän aikaa, voivat edetä hitaammin – kurssilaisten on vain valittava näytöstä sopiva toistonopeus.

Kokeile iSpring-ohjelmaa veloituksetta,
ota meihin yhteyttä!
Moonsoft, iSpring’s authorized partner

sales@moonsoft.fi

Codima Enterprise Network Inventory Toolbox – verkon hallintaan
Codima Enterprise Network Inventory Toolbox on ratkaisu IT-verkon ja siellä olevien laitteiden ja ohjelmistojen inventointiin ja seurantaan. Se tarjoaa kolme erilaista moduulipohjaista työkalua tietoverkon sisällön tunnistamiseen. Ensimmäinen työkalu inventoi ITverkon sisällön, toinen tuottaa verkkokartan ja kolmas tarjoaa tietoverkon valvontaa tikettien ja hälytysten kanssa.

Vekkohaku

Discovery-ominaisuuden avulla löydät verkossasi olevat tietokoneet, tulostimet, reitittimet, kytkimet jne. järjestäen tiedot
helposti ymmärrettävään muotoon ilman erillisiä agentteja tai
ohjelmistoja. Haku voidaan tehdä eri verkoille ja tiedot tallennetaan yksilöllisesti, antaen pääsyn myös aikaisemmin tallennettuihin hakuversioihin.

Verkkoinventointi

Tee inventaario kaikista IT-verkossasi olevista laitteista ja ohjelmistoista sekä luo kokonaiskuva siitä.

Verkkokartat

Luo verkkokartat automatisoidusti yleiskatsauksia, dokumentaatioita sekä viestintää varten ja tarkastele niitä reaaliaikaisten
päivitysten kera.
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Verkon seuranta

Valvo verkkoasi SNMP:n (Simple Network Management Protocol) avulla, mikä antaa sinulle täydellisen käsityksen verkkosi
suorituskyvystä. Valvontamoottorit ovat erittäin skaalautuvia ja
ne hyödyntävät järjestelmässä monisäikeistystä ja porrastettua
kyselyä.

Miksi Codima Toolbox?

Codima tarjoaa helppokäyttöisen työkalun IT:n käyttöön. Hyödynnä ohjelmistoa IT-resurssien löytämiseen, inventointiin,
verkkokarttojen tuottamiseen, dokumentointiin, analysointiin
ja tutkimiseen. Se auttaa optimoimaan omaisuuden käyttöä,
alentamaan kustannuksia ja varmistamaan investointien tuoton. Yksi skaalautuva työkalu kaiken kokoisille organisaatioille.
Kysy lisää Moonsoftista!

Adobe Substance 3D Collection
Adobe Substance 3D tarjoaa sovellusten ja sisällön ekosysteemin sisältäen pääsyn Adoben 3D-arkistokirjastoon sekä mahdollisuuden suunnitella ja muuntaa kuvia 3D-muotoon. Tekstuurit aktivoivat ja hahmontavat
kohtauksiasi intuitiivisesti, lisäksi voit yhdistää työnkulun Adobe Creative Cloud -sovelluksiin.

Substance 3D Stager
- Kokoa ja lavasta 3D-näkymiä omassa virtuaalistudiossasi
Substance 3D Stager on oma virtuaalistudiosi 3D-resurssien
esittelyyn. Vedä ja pudota 3D-resurssit, materiaalit, valot ja
kamera saadaksesi täydellisen otoksen. Valokuvarealistisia,
renderöityjä kuvia voit julkaista netissä tai jakaa AR:ssä.

Substance 3D Painter
- Tekstuuria 3D-standardilla
Voit valita siveltimen ja teksturoida resurssin nopeassa ja
tutussa käyttöliittymässä. Muokkaa olemassa olevia maalin
vetoja kerrosten käsittelyllä ja reaaliaikaisen näkymän avulla
näet, mitä luot.
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Substance 3D Sampler
- Tallenna todellinen maailma ja kokeile sitä 3D-muodossa
Muunna silmänräpäyksessä kuva fyysisestä maailmasta 3Dmateriaaliksi. Substance 3D Sampler vastaa tarkasti vertailukuvaa ja mahdollistaa kuvien sekoittamisen edistyneempien
pintojen luomiseks.

Substance 3D Designer
- Suunnittele 3D-resursseja lukemattomilla muunnelmilla
Täydellinen tuotannon hallinta materiaalin luontiin. Substance 3D Designerin solmupohjaisen työnkulun avulla voit
kokeilla kaikkea ja muokata milloin tahansa. Sovita materiaalit mihin tahansa tilanteeseen.

Substance 3D Assets
- Valitse kootusta, korkealaatuisesta 3D-aineistokirjastosta
Käytä yli 15 000 mukautettavaa mallia, valoa ja materiaalia,
jotka ovat maailmanluokan taiteilijoiden luomia jokaiselle
toimialalle. Substance 3D Assets -kirjasto sisältää kaiken tarvittavan työnkulun jokaiseen osaan.

Kysy lisää Adoben ohjelmistoista Moonsoftista!
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Osoitelähde: Moonsoftin markkinointirekisteri ja Alma Talentin Päättäjät ja vaikuttajat, p. 010 6654 445

Intel® oneAPI
HPC Toolkit
Optimize your HPC applications for
maximum performance and realiability
with Intel #oneAPI expertise from your
Intel Elite Reseller - Moonsoft Oy
www.moonsoft.fi/intel

software elite
reseller
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