SAJTÓKÖZLEMÉNY
Budapest, 2020. év 04. hó 16. napja – Stratégiai együttműködési megállapodást kötött az ipari informatika egyik
legismertebb hazai szakértője, a Com-Forth Ipari Informatika Kft. (a továbbiakban, mint Com-Forth) és a Black
Cell Magyarország Kft. (a továbbiakban, mint Black Cell).
Az együttműködés keretében a Com-Forth és a Black Cell elkötelezték magukat a hazai ipari kibervédelmi
képességek fejlesztése és a szakterület folyamatos oktatása mellett, közös munkájukkal arra törekednek, hogy
az ipari kibervédelem a fontosságának megfelelő helyet és szerepet kapjon a szervezetek informatikai és
biztonsági stratégiájában.
A Com-Forth és a Black Cell közös erővel segítik ügyfeleik Ipar 4.0 törekvését, amelyhez a Com-Forth az
adatgyűjtési-, gyártás és folyamat automatizálási valamint egyéb ipari informatikai területeken szerzett 30 éves
szakmai tapasztalatával és forgalmazott eszközeivel, míg a Black Cell az offenzív és defenzív kibervédelmi
képességeivel, valamint a speciális ICS/OT biztonsági eszközeivel tud hozzájárulni.
Az együttműködés keretein belül megvalósuló közös projektekben így nemcsak az Ipar 4.0 szempontok, illetve
a magasszintű rendszerfejlesztői és rendszerintegrátori szaktudás, hanem az ipari hálózatok, vezérlők és
szenzorok, vagy az adatfeldolgozás és megjelenítés megfelelő kibervédelme is megvalósul.
„A Com-Forth és a Black Cell együttműködésével a bizalmasság, sértetlenség és a rendelkezésre állás együttesen
válik elérhetővé ügyfeleink számára” – mondta el Bóna Péter, a Com-Forth ügyvezetője. „A Com-Forth rendezte
az első ipari kibervédelemmel foglalkozó szakmai rendezvényt Magyarországon, és a Black Cell-el közösen
hiszünk abban, hogy nagyon sok - a mai ipari tervezési, üzemviteli gyakorlatba még legtöbbször nem bevezetett
- tennivaló szükséges ahhoz, hogy egy jól felépített, hatékonyan működő termelési környezet kibervédelmi
szempontból is biztonságosan fenntartható is legyen.”
„Reméljük, hogy az együttműködésünk nem csak partnereink számára lesz értéknövelő, de kijelöl egy követhető
utat a szakma számára” – tette hozzá Gyebnár Gergő, a Black Cell ügyvezetője. „A Black Cell és a Com-Forth
elismert és kiváló szakértő a saját területén, a közös munka pedig megmutatja más piaci szereplőknek is, hogy
az OT és az IT biztonság természetes szövetségesek kell, hogy legyenek egymás számára. A biztonságos működés
stratégiájának kialakítása nem lehet csak az egyik vagy a másik szereplő felelőssége. A folyamatosan jelen lévő
és egyre növekedő fenyegetettségre csak együtt tudunk megfelelően reagálni.”
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