SAFETICA AUDITOR
Vědět je prvním krokem k bezpečnosti.
Safetica Auditor vám poskytne dokonalý přehled o dění ve vaší
firmě. Odhalí nízkou efektivitu zaměstnanců a včas vás upozorní
na únik dat. Ušetříte personální náklady, ochráníte citlivá data
a zamezíte plýtvání zdroji.
Safetica Auditor proaktivně vyhledává možná nebezpečí a včas vás
před nimi varuje. Je to bezpečnostní nástroj, který vaši firmu chrání
už během prvního dne po instalaci.

Proč vaše společnost potřebuje SAFETICA AUDITOR?
61 % zaměstnanců

85 % českých firem

zneužívá přístup k citlivým datům

už kontrolu práce zaměstnanců využívá

zaměstnanci stráví na

sociálních sítích 2x víc času v práci než doma

Problém

Řešení

Je obtížné efektivně kontrolovat činnost zaměstnanců
na počítačích. Ti toho úmyslně ale i nevědomě
zneužívají, například pro vyřizování osobních záležitostí
v práci. V horším případě mohou z firmy vynést citlivá
data a prodat je konkurenci nebo zneužít firemní zdroje
pro start vlastního podnikání.

Safetica Auditor vám ukáže, jak efektivní jsou vaši
zaměstnanci a jaká data se snaží vynést z firmy.
Safetica Auditor nasadíte rychle a již od prvního dne
vám poskytuje bezkonkurenční přehled a ochranu.
Řešení roste spolu s vašimi bezpečnostními
potřebami, tím šetří váš čas a další náklady.

Klíčové výhody Safetica Auditor

$
Ochráníte citlivé
firemní informace

Získáte trvalý přehled
o dění ve firmě

Uspoříte personální
náklady

$
Zvýšíte efektivitu
zaměstnanců

Snížíte účty za tisk
a internet

Objektivně srovnáte
zaměstnance

$
Zkontrolujete dodržování
firemních pravidel

Rychle nasadíte =
rychlá návratnost

Informace o využití licencí
na drahý software

Přehled o pohybu dat

Produktivita

Využití IT zdrojů

Klíčové funkce Safetica Auditor
••

Přehledný výstup o situaci ve firmě s plnými detaily
na jedno kliknutí.

••

Pravidelné reporty a okamžitá varování do vaší schránky.

••

Škálovatelné nastavení pro ochranu soukromí zaměstnanců
i zájmů společnosti.

••

Ochrana před únikem dat sledováním práce se soubory.

••

Rozlišení aktivního času využití aplikací a webů včetně
rozložení práce během dne.

••

Bezpečné uložení záznamů v databázi s rolemi a právy
k prohlížení.

Jak Safetica funguje?
Safetica Auditor sbírá data na stanicích vašich zaměstnanců a ukládá je na server. Manažer může kdykoliv přistoupit k datům ze své
manažerské konzole. Safetica Auditor může pracovat i v počítačích mimo firemní síť (notebooky). Díky přesnému nastavení oprávnění
zajistíte, aby byly získané údaje přístupné pouze příslušnému manažerovi.

PC s instalovaným
Safetica klientem

Reportované aktivity

Datová bezpečnostní politika
a aktualizovaná pravidla

 erver
S
a databáze

Sledované aktivity
Safetica Auditor vám umožní vybrat, které aktivity se mají sledovat u konkrétních
jednotlivců nebo skupin.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Operace se soubory, i na připojených cloudových discích a Office 365
Aplikace (vč. rozlišení aktivního času a rozložení během dne)
Webové stránky (vč. rozlišení aktivního času a rozložení během dne)
E-maily (informace o přílohách)
Tisk (síťové i virtuální tiskárny s detaily o dokumentech)
Externí zařízení a disky
Práce se stanicí (aktivita, doba běhu)
Využití sítě (vč. rozpadu na aplikace)
Dlouhodobé trendy, krátkodobé odchylky v aktivitách

Licencování
Licencován je každý sledovaný počítač. Konzole pro zobrazení výsledků
a změnu nastavení je k dispozici zdarma. Můžete si zvolit pravidelnou roční
platbu i jednorázové pořízení softwaru s maintenance.

O Safetica Technologies
Česká společnost Safetica Technologies, s.r.o. se specializuje na softwarovou
ochranu proti selhání lidského faktoru – škodám z nedbalosti i zlým úmyslům.
Chráníme firmy před následky úniků citlivých dat a ztrátami spojenými s neefektivním
vynaložením pracovní doby. Náš software Safetica exportujeme do více než padesáti
zemí světa na pěti kontinentech.
Jsme česká společnost s vlastním zkušeným týmem podpory. Provedeme vás celou
instalací a naučíme vás, jak software používat. Po celou dobu zde budeme pro vás
jak přes e-mail, telefon, tak jiné moderní kanály – přes Skype nebo vzdálené připojení
plochy.
Vyzkoušejte si Safetica sami: safetica.cz/demo.

VYBRANÉ REFERENCE

Safetica Technologies s.r.o., IČ: 25848666,
Laubova 1729/8, 130 00 Praha 3, Česká republika,
www.safetica.cz | info@safetica.com | +420 511 205 228

TECHNICKÉ
POŽADAVKY
Safetica klient
••

2,4 GHz dvoujádrový procesor

••

2 GB paměti RAM

••

10 GB volného místa na disku

••

Instalace na koncové stanici

••

MS Windows 7 a vyšší,
32-bit i 64-bit

Safetica server
•

2 GHz dvoujádrový procesor
(doporučujeme čtyřjádrový)

•

4 GB paměti RAM

•

20 GB volného místa na disku

•

Instalace na aplikační nebo
dedikovaný server (lze využít
virtualizace)

•

Podpora Active Directory

•

MS Windows Server 2012
a vyšší, 32-bit i 64-bit

•

Vyžaduje připojení k serveru
s MS SQL 2012 R2 a vyšší

•

Při sdílení s MS SQL minimálně
čtyřjádrový procesor, 8 GB RAM
a 100 GB volného místa na
disku

MS SQL
(databáze pro server)
•

Požadavky dle edice MS SQL

•

Sdílený nebo dedikovaný server,
doporučujeme min. 100 GB
volného místa na disku

•

MS SQL 2012 R2 a vyšší,
případně MS SQL 2012 Express
a vyšší (verze zdarma)

•

MS SQL 2016 Express je
volitelná součást instalátoru

•

Při použití WebSafetica je
vyžadován MS SQL 2012 a vyšší

