JEDNODUCHÉ A SNADNÉ ZABEZPEČENÍ DAT

Řešení ochrany dat na koncových bodech od špičkového německého inovátora
EGOSECURE DATA PROTECTION…
...řeší všechny problémy se zabezpečením dat na koncových bodech.
...chrání pro� ztrátám dat způsobeným přímými útoky nebo omyly zaměstnanců.
...je světově prvním řešením na světě, které jen slepě NEspoléhá na ochranná řešení, ale raději
pomocí analy�ckého modulu INSIGHT shromažďuje skutečné údaje o tom, co se s vašimi daty děje.
...pomocí modulu IntellAct rozpoznává odchylky od standardního provozu a automa�cky podle
přednastavených pravidel spouš� ochranná opatření.

EGOSECURE CHRÁNÍ PROTI:

Zmaření
odvedené práce

Porušování licenčních
podmínek

Virům Ransomwaru

Malwaru
Bad USB Ztrátě dat
Kyberne�ckým kvůli chybám Špionáži
útokům
zaměstnanců Ransomwaru
WannaCry

Porušování směrnice GDPR
Ztrátám dat v cloudu
Trojským koním

Jednoduché a snadné zabezpečení dat znamená:
Snadnou a rychlou instalaci, která zajis� komplexní základ pro ochranu dat, aniž byste potřebovali
složitou a nákladnou podporu konzultantů.
Uživatelé nemusí měnit svůj způsob práce. Vše funguje stejně jako dříve, jen bezpečněji.
Díky intui�vní práci s centrální konzolí pro správu je ke školení uživatelů potřeba
jen minimum času a úsilí.
Implementace komplexního řešení pro šifrování USB a cloudu s minimálními náklady na správu
a školení a bez nárůstu nároků na podporu.

-----------------------------------------------FAKTA O EGOSECURE--------------------------------------------

VÍCE NEŽ 12 LET VÝVOJE

VÍCE NEŽ 2200 ZÁKAZNÍKŮ
PO CELÉM SVĚTĚ

ZASTOUPENÍ VE
42 ZEMÍCH

NEJVĚTŠÍ INSTALACE =
167 000 PRACOVIŠŤ

1,65 MILIONŮ KLIENTSKÝCH
POČÍTAČŮ PO CELÉM SVĚTĚ

PŘÍKLADY POUŽITÍ:
INSIGHT ZJIŠŤUJE INFORMACE
Modul Insight shromažďuje informace o vaší sí� a předkládá je v detailní graﬁcké a tabelární podobě,
která splňuje požadavky managementu a správců jak na obsažené informace, tak na možnos� auditu.
Insight takto zajis�, že nemusíte ochranné mechanismy nastavovat naslepo. Získané informace jednak
zjis� stav ochrany pro účely počáteční instalace, ale zároveň také určí, zda je třeba nároky na ochranu
postupem času průběžně měnit.
IntellACT AUTOMATIZUJE ZABEZPEČENÍ
Nový modul IntellAct jde o krok dál. Vyhodnocuje fakta a na základě předdeﬁnovaných pravidel spouš�
ochranná opatření. Kromě toho umožňuje porovnávat výsledky s normálním stavem a odhalovat tak
anomálie a kri�cké situace. Pak automa�cky ak�vuje příslušný ochranný postup. Taková automa�zace
nesmírně usnadňuje práci administrátorům a výrazně zkracuje reakční dobu. Automa�zace zabezpečení IT
je aktuálním trendem celosvětově diskutovaným a požadovaným předními osobnostmi z oboru počítačové bezpečnos�.
SPLNĚNÍ PODMÍNEK SMĚRNICE GDPR DÍKY NASAZENÍ EGOSECURE
EgoSecure Data Protec�on nabízí kompletní por�olio schopné vyřešit nejdůležitější otázky ochrany dat na
koncových bodech. Patří mezi ně i technická a organizační opatření deﬁnovaná Obecným nařízením
o ochraně osobních údajů (GDPR). Systém pokrývá následující články této směrnice:
Článek 32 GDPR – Ochrana před útoky pomocí šifrování dat
Článek 34 GDPR – Monitorování úniků nešifrovaných dat
Články 32 a 25 GDPR – Řízení přístupu privilegovaných uživatelů
Články 30 a 33 GDPR – Data pro audit a dohled
EgoSecure Data Protec�on podporuje i další oblas� směrnice GDPR, například průběžné monitorování
úrovní ochrany dat.

A MNOHO DALŠÍCH MOŽNOSTÍ VYUŽITÍ, NAPŘÍKLAD:
Bezpečné používání zařízení USB
Bezpečnost dat v cloudu
Ochrana pro� ransomwaru
Ochrana pro� útokům BadUSB

CHCETE DALŠÍ INFORMACE? STAČÍ NÁS KONTAKTOVAT!
Rektorská 50/52
108 00 Praha 10 – Malešice
Česká republika

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

