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FLAB je tu pro Vás
Forenzní laboratoř 
»  Provedla od roku 2011 desítky odborných analýz.
»  Účastní se výzkumné činnosti.
»  Vytváří specializované nástroje.
»  Publikuje odborné články.
»  Aktivně vystupuje na konferencích a seminářích.

Nabízíme rozsáhlé zkušenosti získané praxí 
v akademické síti CESNET2, v připojených sítích 
univerzit a dalších účastníků e-infrastruktury CESNET. 

Analyzujeme  
bezpečnostní incidenty
Řešíte závažný bezpečnostní incident 
a potřebujete znát detailní informace  
o jeho průběhu? 
»  Poskytneme úvodní konzultaci. 
»  Zanalyzujeme průběh incidentu.
»  Nalezneme odpovědi na Vaše otázky.
»  Předáme Vám závěrečnou zprávu.



Provádíme  
penetrační testy
Chcete nalézt zranitelnosti ve svých systémech 
dříve než reálný útočník? 
»  Otestujeme Vaše systémy.
»  Nalezneme existující zranitelnosti.
»  Doporučíme nápravná opatření.
»  Výsledky shrneme v závěrečné zprávě.

Realizujeme  
zátěžové testy
Chcete vědět, jak jsou Vaše systémy odolné 
proti útokům? 
»  Otestujeme odolnost Vašich systémů proti DoS.
»  Vyhodnotíme výsledky testů.
»  Doporučíme vhodné úpravy.
»  Předáme Vám závěrečnou zprávu.
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„Digitální data skrývají víc, 
než jsem si myslel“.

[ usvědčený kyberkriminálník ]
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Poskytujeme  
také další služby
Své vybavení a znalosti umíme využít k dalším 
činnostem. 

Nabízíme zejména:
»   odborné konzultace,
»   analýzu nově zaváděných ICT technologií,
»   obnovu dat,
»   semináře a školení.

Jsme schopni pomoci s jakýmikoli případy, jejichž 
řešení je založeno na analýze digitálních dat.

Kontaktujte nás
Forenzní laboratoř FLAB
flab@cesnet.cz
https://flab.cesnet.cz
+420 234 680 280
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CESNET
Sdružení CESNET bylo založeno 
v roce 1996 vysokými školami 
a Akademií věd České republiky. 
Zabývá se výzkumem a vývojem 
informačních a komunikačních 
technologií, buduje a rozvíjí 
národní e-infrastrukturu CESNET, 
jež je zařazena do Cestovní 
mapy ČR velkých infrastruktur 
pro výzkum, experimentální 
vývoj a inovace Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy 
České republiky.


