SAJTÓKÖZLEMÉNY
Budapest, 2020. év 04. hó 16. napja – Stratégiai együttműködési megállapodást kötött a HMS Ewon gyártói
képviseletét és disztribúciós tevékenységét ellátó Meltrade Automatika Kft. (a továbbiakban, mint Meltrade) és
a Black Cell Magyarország Kft. (a továbbiakban, mint Black Cell).
Az együttműködés keretében a Meltrade 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.
Az együttműködés első lépcsőfokaként a Black Cell értékesíteni és támogatni kezdte a HMS Ewon biztonságos,
ipari távelérés megoldásokat.
„Az ipari rendszerek üzemeltetésének egyik kritikus pontja, hogyan érik el a távoli támogatást nyújtó mérnökök
vagy a felügyeletet ellátó operátorok az ipari eszközöket” – mondta el Schmid Máté, a Black Cell ICS/OT Security
üzletág munkatársa. „Az Ewon eszközökkel izolálhatók a PLC-k és egyéb OT eszközök a termelési hálózattól, de
közben nagyon jól konfigurálható és biztonságos távelérést tesznek lehetővé a HMS ipari felhőjén keresztül.”
„Az Ewon eszközök nemcsak az ipari vezérlők és egyéb OT eszközök izolációjára és a biztonságos távelérés
kialakítására alkalmasak, hanem hatékonyabbá és egyszerűbbé teszik a különféle ICS és IoT eszközökről vagy
szenzorokról a metrikák, termelési adatok vagy működési információk begyűjtését és biztonságos megosztását
a vállalati hálózat vagy egy felhő irányába” – tette hozzá Kocsis Tamás, az ICS/OT Security üzletág vezetője. „Az
Ipar 4.0 pontosan ezt várja el a szervezetektől, a gyártási folyamat során keletkezett adatok megosztását a
különféle termelés- és vállalatirányítási rendszerekkel, hogy a folyamatok optimalizálhatók legyenek.”
„A Black Cell ipari tűzfal és adatbiztonsági szakértői által implementált ipari távelérési és biztonságos adatgyűjtő
rendszerek a bizalmasság, sértetlenség és rendelkezésre állás szempontjából a belépést jelentik az ipari
kibervédelem világába” – mondta el Pataki Zoltán, a Meltrade Automatika Kft. üzletfejlesztési igazgatóhelyettese.
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