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JEDNODUCHÉ A SNADNÉ ZABEZPEČENÍ IT
Všechno funguje stejně jako dřív
– jenom bezpečněji

Data jsou dnes nesmírně důležitým aktivem každé organizace. Jejich ztráta, 
ať už způsobená krádeží nebo nedbalostí, může organizaci vážně poškodit, 
možná ji dokonce přivést k zániku.

Taková je bohužel skutečnost a pravděpodobně jste o tom již četli 
v marketingových materiálech našich konkurentů. Jiní dodavatelé vám zajisté 
radili, abyste se chránili co nejkomplexněji proti všem rizikům bez ohledu 
na to, zda vůbec víte, jestli se tato rizika vaší společnosti týkají. Takový 
přístup podle nás nedává smysl. 

Nechraňte se slepě proti všemu. Raději si UDĚLEJTE PŘEHLED o své vlastní 
situaci v oblasti zabezpečení dat a pak se CHRAŇTE proti těm rizikům, která 
pro vaši organizaci připadají v úvahu. Náš modul Insight shromáždí všechny 
informace o vaší síti a modul IntellAct na jejich základě přesně určí, jakou 
ochranu potřebujete. Pomocí ochranných modulů EgoSecure pak lze zavést 
ochranná opatření přizpůsobená vaší situaci, a dokonce je automatizovat. 

Důvodů proč nás oslovit však existuje více: i komplexní věci jsou u nás snadné 
a na každou funkci máme jednoduché a snadné řešení. Naši zákazníci 
to potvrzují.

94% 
našich klientů hodnotí náš 
produkt jako nejlepší na 
trhu.

97% 
našich klientů tvrdí, že náš 
produkt zcela vyřešil jejich 
problémy.

92% 
našich klientů tvrdí, že 
náš produkt má nejlepší 
použitelnost.

Řešení typu vše v jednom 
pro zabezpečení vašich dat

„Všechny funkce jsou integrovány 
v celkové koncepci. Na rozdíl od 
řešení dodávaných velkými výrobci 
softwaru, u nichž je potřeba koupit 
mnoho samostatných produktů, jsou 
zde všechny součásti velmi efektivně 
propojeny.“

Jürgen Munk, ředitel IT, GroupM

Spolehlivá ochrana 
systému na pozadí

„Systém EGOSECURE se pro nás 
stal profesionálním bezpečnostním 
řešením, které chrání celé naše klientské 
prostředí před neoprávněnými úniky dat, 
aniž by narušovalo každodenní práci 
zaměstnanců.“

UniVersa Lebensversicherungen AG

Přizpůsobeno potřebám 
naší fi rmy

„EGOSECURE byla první společností, 
která splnila naše požadavky. Její řešení 
totiž nabízí rozsáhlou přizpůsobitelnost 
a kompatibilitu.“

Klaus Thomas, městský úřad Baden-Baden
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SIMPLY BEAUTIFUL IT SECURITY

Modul Insight shromažďuje údaje 
o zabezpečení dat ve vaší síti a zobrazuje 
je ve formě grafů a velmi podrobných 
tabulek. Takové informace ocení jak 
management, tak správci IT. Modul 
tedy poskytuje východisko, díky němuž 
není třeba vytvářet ochranná opatření 
naslepo. Na základě získaných informací 
jsou nejprve určeny požadavky na 
prvotní instalaci ochranných opatření. 
Ty jsou poté využívány k průběžnému 
sledování a zjišťování, zda se požadavky 
na ochranu vaší fi rmy postupem času 
nemění. 

Nový modul IntellAct analyzuje informace 
získané modulem Insight a podle 
přednastavených pravidel automaticky 
spouští ochranná opatření. Kromě toho 
může údaje porovnávat se standardními 
hodnotami a automaticky odhalovat 
anomálie a kritické situace, takže je 
možné v případě potřeby zareagovat 
a ochránit fi remní data. Taková 
automatizace výrazně usnadňuje práci 
správců a značně zkracuje reakční dobu. 

Ochranná opatření v systému EgoSecure 
Ochrana dat je založena na osvědčené 
metodě správy označované jako C. A. 
F. E. Tato koncepce rozděluje všechny 
ochranné funkce do čtyř vyšších kategorií 
ochrany dat: KONTROLA, AUDIT, 
FILTROVÁNÍ A ŠIFROVÁNÍ.

KONTROLA: Správa zařízení, řízení 
přístupu v cloudu, řízení přístupu 
připojených zařízení 

AUDIT: Zajišťuje dodržování předpisů 
v oblasti IT

FILTROVÁNÍ: Analýza a fi ltrování obsahu, 
antivirová ochrana, kontrola aplikací

ŠIFROVÁNÍ: Šifrování vyměnitelných 
zařízení, šifrování celého disku, 
autentizace před spuštěním systému, 
šifrování složek, síťové šifrování, šifrování 
v cloudu, trvalé šifrování v systému 
Android, šifrování v systému iOS, 
šifrování pošty

SPRÁVA: Správa mobilních zařízení, 
inventář, správa hesel, bezpečné mazání, 
ekologické IT 

Insight IntellAct Ochrana

Automatizace zabezpečení IT je moderním trendem, o němž se diskutuje na konferencích bezpečnostních odborníků po celém 
světě. Zatímco jiní o tom dosud jen mluví, společnost EGOSECURE jako přední inovátor ve svém oboru již na tento trend 
zareagovala a představila své aktuální řešení zvané EgoSecure Data Protection 12. Další informace o EgoSecure Data Protection 
12 naleznete na adrese www.egosecure.com.

Velmi malá 
administrativní zátěž

„Přesvědčila nás snadná správa 
a velká transparentnost, jakou tento 
systém nabízí uživatelům. Filosofi e 
tohoto produktu je přesně taková,
jakou požadují správci.“

Peter Lange, State Reservoir Association, Sasko

Průběžný vývoj založený
na dialogu se zákazníky

„Kromě komplexní funkčnosti tohoto 
produktu jsme spokojeni i s velmi úzkou 
spoluprací s touto společností – dalece 
přesahuje běžnou úroveň zákaznické 
podpory.“

Michael Kraemer, Ředitelství kriminální policie 
státu Sársko (LKA)

Snadná a rychlá instalace, 
intuitivní správa

„Díky EGOSECURE máme správu našich 
koncových zařízení včetně těch mobilních 
pevně a spolehlivě pod kontrolou. 
Velký dojem na nás udělala rychlost 
a jednoduchost instalace tohoto softwaru 
a jeho přehledné a intuitivní rozhraní 
pro správu.“

Nemocnice Oder-Spree
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FreeDivision s.r.o.

Rektorská 50/52
108 00 Praha 10 – Malešice
Česká republika

+   11 let vývoje produktu

+   Více než 2100 zákazníků po celém světě

+   Ve více než 42 zemích

+   Naše největší instalace pokrývá
      167 000 pracovních stanic

Telefon: +420 220 972 426 
E-mail: info@freedivision.com
www.freedivision.com

Software
EgoSecure ENDPOINT
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+   Chráníme více než 1,55 milionu klientů
      po celém světě


