Safetica
Data Loss Prevention

Podnikání stojí a padá s daty a informacemi. Ztracené nebo ukradené
citlivé údaje mohou váš business vážně poškodit. Můžete čelit finanční
ztrátě, poškození reputace nebo přijít o náskok před konkurencí.

Průměrný únik dat
stojí 3,86 milionů
dolarů.*
2/3 malých
a středních podniků
ukončí činnost
během 6 měsíců od
závažného úniku
citlivých dat.

Safetica DLP (Data Loss Prevention) předchází únikům dat,
snadno s ní splníte legislativní normy potřebné ve vašem
oboru a ochrání vaše podnikání před lidskou chybou.
Safetica je řešení na ochranu dat (Data Loss Prevention), které se
jednoduše používá, rychle implementuje a je dostupné i pro malé
a střední podniky.

* 2018 Cost of Data Breach Study Global Overview, Ponemon Institute, červenec 2018

S čím vám Safetica pomůže?
PŘEDEJDETE
ÚNIKŮM DAT

SPLNÍTE
LEGISLATIVNÍ NORMY

Safetica ochrání všechna citlivá data před
únikem z firmy. Nezáleží na tom, kde se
nacházejí nebo kdo je používá.
–– osobní údaje
–– strategické plány
–– databáze dodavatelů a zákazníků
–– čísla kreditních karet a další údaje zákazníků
–– know-how, inženýrské návrhy a další formy
duševního vlastnictví
–– smlouvy

Se Safetica bez potíží dodržíte veškerá nařízení
o ochraně dat, která v oboru potřebujete.
–– GDPR
–– PCI-DSS
–– ISO/IEC 27001
–– zákon o kybernetické bezpečnosti

OCHRÁNÍTE SE
PŘED LIDSKÝMI CHYBAMI
Každý může z nedbalosti udělat chybu, která
může ohrozit podnikání. Vzdělávejte své
zaměstnance se Safetica. Naučí se zacházet
s citlivými daty, aniž by museli měnit způsob,
jakým pracují.

Čím je Safetica jedinečná?
SNADNO SE POUŽÍVÁ &
RYCHLE SE IMPLEMENTUJE

VIDÍ DATA
V SOUVISLOSTECH

Safetica je navržena pro rychlé a jednoduché
nasazení bez expertů na IT bezpečnost nebo
speciálního hardwaru.

Kdo, jak a kdy využívá citlivá data? Safetica
vám dá jasné odpovědi a důležité souvislosti.
Díky tomu budete přesně vědět, jak ochránit
ta nejdůležitější data pro podnikání.

Vaše data jsou chráněna během několika hodin
od spuštění. Nemusíte čekat na jejich klasifikaci
nebo kategorizaci.

Jak vás Safetica ochrání?
SAFETICA AUDITOR PRO AUDIT
Safetica Auditor:
–– objevíte skryté bezpečnostní hrozby vašeho podnikání,
–– lépe porozumíte chování uživatelů,
–– zjistíte, která data vyžadují nejvíce pozornosti.

SAFETICA DLP PRO VZDĚLÁVÁNÍ A OCHRANU
Safetica DLP vytváří bezpečné prostředí v celé
firmě. V reálném čase vzdělává zaměstnance
a díky tomu chrání vaše data.

Nastavte jasná pravidla pro všechny
datové kanály

Dodejte zaměstnancům sebevědomí
při práci s citlivými daty

Vytvořte jasné bezpečnostní politiky pro
jednotlivce nebo skupiny. Vyberte požadovaný
pracovní postup s konkrétními daty – od
upozornění až po zákaz operace.

Safetica upozorní uživatele vždy, když by
mohl porušit stanovená pravidla zacházení
s citlivým obsahem. Nebo vynutí konkrétní
proces, jak nakládat s těmi nejcitlivějšími daty.

Mějte všechna připojená zařízení
pod kontrolu

Buďte pod ochranou i offline

Omezte používání přenosných zařízení nebo
zakažte připojování neautorizovaných médií.

Stejnou ochranu, jakou Safetica zajišťuje online,
získáte i offline. Všechny protokoly o událostech
jsou ukládány do mezipaměti. Jakmile se zařízení
připojí k serveru nebo síti, všechna data se
synchronizují a okamžitě se chrání.

ROZŠIŘTE OCHRANU DAT I NA MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ
Safetica Mobile umožní sledovat a spravovat
firemní chytré telefony a tablety z jednoho místa.

01–0419

Jak Safetica pracuje?
SIEM

klasifikace
třetích stran

politiky

upozornění

Safetica Management
Console & Server

firemní zařízení

sledovat
upozorňovat
odůvodnit
šifrovat
blokovat

www

Užitečné reporty
Se Safetica máte k dispozici jednoduchý
přehled o možných bezpečnostních hrozbách.
Získáte užitečné informace kdykoliv a na
jakémkoliv zařízení, i na chytrém telefonu.

Můžete si nastavit zasílání upozornění
na podezřelé chování přes SMS nebo do SIEM,
přidat data na dashboard, nebo je exportovat
do XLS a PDF formátu pro podrobnější analýzy.

O SAFETICA
TECHNOLOGIES
Jsme Safetica Technologies, česká
softwarová společnost. Přinášíme řešení
na ochranu dat, které je dostupné pro malé
a střední podniky. V Safetica totiž věříme,
že si každá firma zaslouží, aby její citlivá
data zůstala v bezpečí.
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TECHNOLOGICKÉ ALIANCE

OCENĚNÍ A ÚSPĚCHY

A co vaše data?

Vyzkoušejte online demo!
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