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INSIGHT POMÁHÁ ZÍSKAT PŘEHLED A CHRÁNIT:
PRVNÍ KROKY V NOVÉ ÉŘE ZABEZPEČENÍ DAT
Každý, kdo chce vytvořit komplexní koncepci zabezpečení dat, nejprve musí
MÍT PŘEHLED o tom, co se s daty v podniku děje. A aby MĚL PŘEHLED,
musí znát odpověď na několik otázek.
PŘÍKLAD
Každému odborníkovi v oboru IT je jasné, že nekontrolované
používání zařízení USB představuje pro firmy a organizace
ohrožení bezpečnosti dat. Aby bylo možno rozhodnout, jaká
bezpečnostní opatření jsou k překonání tohoto problému
potřeba, je třeba zodpovědět několik otázek:

Víme, kolik dat do společnosti
přitéká a jaká část z nich může
představovat hrozbu?

Jsou používána pouze
firemní zařízení, nebo
i soukromá?

V minulosti bylo možno celkový stav zabezpečení zjistit jen
jediným způsobem: promluvit si se zaměstnanci.
To samozřejmě bylo nepraktické a výsledky byly poněkud
pochybné. Bez znalosti celkové situace ale nelze zajistit
komplexní ochranu.

Budou zařízení
využívána k osobním
účelům?

Víme, kolik dat opouští
společnost a kolik
z nich je citlivých?
Víme, kolik zařízení USB je používáno
a jaká zařízení to jsou?

A jsme u všech otázek, na něž
jsme odpověděli „Ano“, schopni
odpovědět i na otázky „Kolik“,
„Jak často“ a „Kým“?

K ÚČINNÉ OCHRANĚ JSOU POTŘEBA INFORMACE
INSIGHT VÁM POSKYTNE VEŠKERÉ INFORMACE
O ZABEZPEČENÍ DAT
Nový modul INSIGHT systému EgoSecure vám
poskytne užitečné informace o vaší síti. Díky nim
budete mít přehled o všech datových cestách
v podniku.
Přehledy sestavované modulem Insight
samozřejmě nenarušují právo zaměstnanců
na soukromí, lze je totiž zobrazovat anonymně.
To stačí k odhalení bezpečnostních problémů
a stanovení nezbytných ochranných prostředků.
Je však možno jít do větších podrobností, ani to
ale právo zaměstnanců na soukromí nenaruší.
Modul Insight toho dosahuje pomocí principu 4
nebo 6 očí.

EGOSECURE INSIGHT

Modul Insight vám přinese odpovědi na
otázky týkající se bezpečnosti v síti, a to
ve formě přehledných grafů a tabulek.
Budete tak znát fakta, na jejichž základě
lze navrhnout nezbytná ochranná
opatření.
Informace i ochrana z jediného zdroje
EgoSecure Data Protection je prvním
komplexně pojatým řešením pro
zabezpečení dat. Potřebná ochranná
opatření lze konfigurovat podle informací
zjištěných modulem Insight. Řešení
EGOSECURE DATA PROTECTION v sobě
spojuje 16 ochranných modulů a modul
Insight. Všechny moduly přistupují k
DATABÁZI, jsou řízeny CENTRALIZOVANOU KONZOLÍ PRO SPRÁVU a dodržují
KOMPLEXNÍ KONCEPCE INSTALACE,
SPRÁVY A PROVOZU.

POŽADAVKY NA OCHRANU DAT SE RŮZNÍ,
MÍRA ZABEZPEČENÍ DAT JE ZŘEJMÁ
FILTROVÁNÍ

ŘÍZENÍ PŘÍSTUPU

Analýza a filtrování obsahu
Antivirová ochrana
Kontrola aplikací

Správa zařízení
Řízení přístupu do cloudu
Řízení přístupu pro připojovaná zařízení

ŠIFROVÁNÍ

KORPORAČNÍ ANALÝZA

Šifrování vyměnitelných zařízení
Šifrování celého disku
Autentizace před spuštěním systému
Šifrování složek
Síťové šifrování
Šifrování v cloudu
Šifrování v systému Android
Šifrování v systému iOS
Šifrování pošty

Modul Insight: Analýza
Modul Insight: Audit

SPRÁVA
Správa mobilních zařízení
Inventář
Bezpečné mazání
Zelené IT

Po nastavení ochranných opatření poskytuje modul Insight
cenné informace o aktuální úrovni zabezpečení dat.
Požadavky se totiž v průběhu času mění například spolu
s přijímáním nových zaměstnanců, pořizováním nového
softwaru a změnami legislativy.

Proto můžeme
říci:

Úroveň zabezpečení dat je tedy měřitelná a kontrolovatelná,
což také pomáhá splnit požadavky předpisů v oblasti IT.
Pokud se požadavky na ochranu změní, lze bez dalších
instalací aktivovat další funkce.

INSIGHT PŘINÁŠÍ INOVACI
DO ZABEZPEČENÍ DAT

CO ŘÍKAJÍ ZÁKAZNÍCI
„Jak jsme předpokládali při sestavování
užšího výběru produktů, velmi složité
systémy představují pro dodavatele řešení problém. Systém EGOSECURE byl
díky své rozsáhlé kompatibilitě prvním
řešením, které splnilo naše požadavky.“
Klaus Thomas,
město Baden-Baden

„Hlavními důvody ve prospěch řešení
EGOSECURE Endpoint jsou integrace
a výkon synchronizace se službou
Active directory, snadné instalační
postupy (serverové prostředí a klienti)
a flexibilní a přizpůsobitelná správa
oprávnění.
Mezi další výhody portfolia společnosti EGOSECURE patří rozsáhlé
přehledy a funkce stínových kopií.
Tým EGOSECURE nás ve fázi ověřování záměru podporoval a pomáhal
nám s veškerými otázkami.“
KNEIP Communication S.A. (“KNEIP”)

„Na řešení EGOSECURE Endpoint
se nám líbila především jeho integrovaná funkčnost a celková koncepce.
Na rozdíl od jiných dodavatelů u společnosti EGOSECURE platí, že v případě
zakoupení více jednotlivých produktů
se jejich součásti účinně propojí.
To znamená, že k provozu řešení stačí
minimum zdrojů – zkrátka to funguje.
Důležité je pro nás ale i vědomí,
že vývoj a vylepšování produktu probíhá
průběžně a že nové funkce budou plně
integrovány do stávajícího řešení.“
Jürgen Munk
ředitel IT, GroupM, Düsseldorf

„Společnost EGOSECURE ve svých
produktech nabízí komplexní funkčnost, a navíc s námi spolupracuje
způsobem, který dalece převyšuje
běžnou úroveň zákaznické podpory.“
Michael Kraemer
Ředitelství kriminální policie, německý
spolkový stát Sársko

„V EGOSECURE jsme nalezli profesionální bezpečnostní produkt, který
chrání prostředí našich klientů před
nedovolenými přenosy dat, aniž by
narušoval práci uživatelů.“
UniVersa Lebensversicherung a.G

„Nabízíte celou řadu produktů, které
řeší naše nejnaléhavější problémy
a uživatelům přinášejí užitečné vlastnosti, jako je snadná správa a velká
transparentnost. Filosofie produktu
je přesně taková, jakou správci požadují. Proto vaše řešení Endpoint příští
rok nasadíme v celé naší organizaci.“
Peter Lange
State Reservoir Administration,
svobodný stát Sasko

„Správa otevřených portů a zařízení
je díky EGOSECURE snazší než
kdykoli dříve. Dosud nikdy nebylo tak
jednoduché spravovat oprávnění pro
zařízení v uzavřeném prostředí. Provoz
je intuitivní a tým zákaznické podpory
je vždy připraven poradit bez ohledu
na složitost problému. Systém EGOSECURE používáme již 4 roky a nikdy
nás nezklamal. Navíc se těšíme na jeho
další vylepšování.“
Timo Jöhnk
správce systému, Federal Waterways and
Shipping Agency, Kiel

FAKTA
VÍCE NEŽ 2000 SPOKOJENÝCH
ZÁKAZNÍKŮ
VÍCE NEŽ 1,4 MILIONU
SPRAVOVANÝCH KLIENTŮ
VE VÍCE NEŽ 40 ZEMÍCH
PO CELÉM SVĚTĚ
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