BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
FORTINET A SAFETICA
Integrace řešení na ochranu před únikem dat Safetica
(Data Loss Prevention – DLP) s bezpečnostními technologiemi
Fortinet poskytuje firmám mocný nástroj pro zabezpečení všech
dat bez ohledu na to, kde se nacházejí nebo kam odcházejí.

Každé podnikání je založeno na datech. Ať už se jedná o osobní, obchodní, finanční nebo jakoukoli formu
duševního vlastnictví, vše musí zůstat pod ochranou. Když dojde ke ztrátě nebo odcizení citlivých dat, je
v sázce pověst společnosti, zákaznická základna, know-how i celé podnikání. Důsledky takových incidentů
sahají vysoce nad rámec pokut od příslušných institucí nebo přímé finanční ztráty a mohou být pro
společnosti likvidační.
Ve světě, kde se neustále vyskytují bezpečnostní hrozby, se při ochraně nelze spoléhat pouze na
jednotlivé produkty. Integrace více řešení v SIEM ulehčuje práci administrátorům a umožňuje přístup,
monitorování a udržování všech řešení z jedné konzole.

POPIS SPOLEČNÉHO ŘEŠENÍ
DLP řešení společnosti Safetica je integrováno s produkty FortiGate, FortiMail Secure Email Gateway
a FortiSIEM.

VÝHODY

Integrace Safetica & FortiGate

SPOLEČNÉHO ŘEŠENÍ

S produkty Safetica DLP a FortiGate získají
zákazníci komplexní platformu na ochranu dat,
která kombinuje zabezpečení sítě i koncových bodů
bez nutnosti dalšího hardwaru nebo jiných skrytých
nákladů.

Safetica & FortiGate
••  Integrované DLP řešení
••  Vícevrstvá ochrana dat
••  Komplexní řízení interních hrozeb
Safetica & FortiMail
••  Zvýšená ochrana dat zasílaných e-mailem
••  Snížené riziko spojené s používáním
e-mailu
••  Vzdělávání uživatelů o bezpečném
používání e-mailu
Safetica & FortiSIEM
••  Snadná a pohodlná práce
s bezpečnostními incidenty
••  Komplexní auditní záznam pro řízení
incidentů.

Safetica rozšiřuje funkce ochrany dat FortiGate
a pomáhá zjistit, co se děje s citlivými soubory.
Získané informace pomáhají identifikovat zdroj
úniku dat a rizika, která se s nimi pojí. Po určení
oblastí, na které je potřeba se zaměřit, je velmi
snadné nakonfigurovat pravidla DLP.
Safetica automaticky klasifikuje data v koncových
bodech do kategorií, které lze následně
upravovat. Po integraci s FortiGate lze jakoukoliv
nežádoucí aktivitu s citlivými daty rozpoznat
a kdykoliv zastavit – když jsou uloženy, používány
i přepravovány v síti. Integrované řešení chrání
firemní data před ztrátou nebo zneužitím.
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Integrace Safetica & FortiMail

Integrace Safetica & FortiSIEM

Safetica kontroluje data, která opouštějí
společnost prostřednictvím e-mailu. S integrací
FortiMail může Safetica označit e-maily s důvěrným
obsahem v textu i v přílohách. FortiMail pak může
spravovat tok těchto e-mailů a zabránit tomu, aby
nekontrolovaně opustily firemní prostředí.

Safetica podporuje SIEM notifikace, takže zákazníci
mohou sledovat incidenty i mimo konzoli nebo
reporty Safetica. Díky této integraci lze záznamy
Safetica zpracovávat v kontextu konkrétního
bezpečnostního incidentu – co se stalo před,
během a po narušení dat. Propojení těchto
technologií poskytuje kompletní přehled o tom,
co se děje s daty ve firemní síti.

Safetica navíc rozšiřuje kompletní ochranu dat
e-mailů pomocí efektivního nástroje pro vzdělávání
uživatelů. Pomáhá zaměstnancům posílat zprávy
bez obav o to, jestli dodržují všechna bezpečnostní
nařízení. Jednoduše jim ukazuje, jak nakládat
s citlivými údaji, aniž by změnila způsob, jakým
zaměstnanci pracují nebo jim přidala práci navíc.
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SAFETICA DATA LOSS PREVENTION (DLP)
Safetica je řešení na ochranu dat (Data Loss Prevention), které se jednoduše používá, rychle
implementuje a je dostupné i pro malé a střední podniky. Se Safetica:
••  předejdete úniku dat;
••  splníte legislativní normy;
••  ochráníte se před lidskými chybami.
Safetica je navržena pro rychlé a jednoduché nasazení bez expertů na IT bezpečnost nebo speciálního
hardwaru.

FORTIGATE
Firewally nové generace FortiGate využívají bezpečnostní procesory a služby FortiGuard, které poskytují
špičkovou ochranu a vysoký výkon včetně šifrovaného přenosu. FortiGate snižuje složitost procesů díky
automatizovanému prohlížení aplikací, uživatelů a celé sítě. Hodnotí také úroveň bezpečnosti, aby mohly
být následně přijaté osvědčené postupy pro zabezpečení dat.
FortiGate nabízí flexibilní nasazení do sítě, datového centra, interního segmentu i cloudu. Firewally
FortiGate využívají účelové bezpečnostní procesory (SPU), které poskytují různorodý výkon
zabezpečovacích služeb, jako je ochrana před hrozbami, kontrola SSL a velmi nízkou latenci pro ochranu
interních segmentů a nebezpečných prostředí.

FORTIMAIL
FortiMail je špičková zabezpečovací e-mailová brána/gateway, která chrání před hromadnými a cílenými
online hrozbami. Pomáhá zabezpečit dynamické online prostředí podniku, zabraňuje ztrátě citlivých
dat a usnadňuje dodržování norem a nařízení. Výkonná fyzická a virtuální zařízení se nasazují přímo ve
firemní síti nebo v prostředí veřejných cloudových úložišť a slouží organizacím všech velikostí – od malých
podniků až po rozsáhlé společnosti.

FORTISIEM
FortiSIEM integruje analytické výstupy, které se obvykle sledují odděleně, a spojuje tato data dohromady
pro ucelenější pohled na zabezpečení a dostupnost služeb. Každá informace je převedena na událost,
která je nejprve rozebrána a následně vložena do analytického nástroje událostí pro sledování pravidel,
řídicích panelů, ad-hoc dotazů a vyhledávání v reálném čase.
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O SAFETICA TECHNOLOGIES
Safetica Technologies je česká softwarová společnost. Přináší řešení na ochranu dat, které je dostupné
pro malé a střední podniky. Každá firma si totiž zaslouží, aby její citlivá data zůstala v bezpečí.
Společnost Safetica Technologies navázala silné partnerství s nejvýznamnějšími hráči v oblasti
IT bezpečnosti, jako jsou ESET, Microsoft nebo Fortinet, stejně jako se spolehlivými distributory
ve více než 95 zemích.
Safetica je také signatářem Cybersecurity Tech Accord. Řešení Safetica je uznáno společností Gartner
a Forrester. Je vítězem soutěží Red Herring TOP 100 Europe, Computer Weekly´s European User Award
for Security a získala 5hvězdičkové hodnocení časopisu SNET a SC Magazine.

www.safetica.cz
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