Funkce Microsoft 365
Chraňte svou firmu s Microsoft 365 – novým efektivním
řešením, které skloubilo to nejlepší z Office 365, Windows 10
a sady Enterprise Mobility + Security. Umožňuje zákazníkům

Řízení
a plánování
tvorba strategií
a plánů

Zabezpečení &
dodržování zásad
ochrana proti ohrožení,
dvoufázové ověřování,
biometrie,
ochrana citlivých dat

bezpečně a kreativně spolupracovat. Přináší nejen vyšší úroveň zabezpečení a správy zařízení, ale pomůže také hodnotit
a řídit veškerá rizika zákazníků a dosáhnout souladu s GDPR.
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OCHRANA INFORMACÍ


Azure Information Protection - pomáhá zajistit
trvalou klasifikaci a ochranu citlivých dat - bez ohledu
na to, kde jsou uloženy nebo jak jsou sdíleny.



Kombinace Windows Trusted Boot a rozhraní UEFI
Secure Boot ověří bezpečnost softwaru ještě před
jeho spuštěním.



eDiscovery - je proces identifikace, shromažďování
a poskytování elektronicky uložených informací
(e-maily, prezentace a databáze), které je možné využít
jako důkazy v oblasti práva (vhodné pro dohledávání
v kauzách GDPR).





Office 365 Advanced Data Governance - využívá
strojové učení, které pomáhá vyhledávat, uchovávat
a ochraňovat důležitá data během celého životního
cyklu.

Chraňte svá data a zařízení před malwarem, škodlivými
útoky a ztrátou nebo krádeží zařízení. Šifrování zařízení
technologií BitLocker, BitLocker To Go a Windows
Information Protection pomáhají chránit obchodní
data v mobilních zařízeních tím, že zajistí, aby veškerá
obchodní data byla šifrována a přístupná pouze
oprávněným uživatelům.



Zabraňte nechtěnému úniku dat – oddělte obchodní
informace od osobních dat s Windows Information
Protection.
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OCHRANA PROTI OHROŽENÍ

OCHRANA IDENTITY



Windows Defender Advanced Threat
Protection – nabízí nejmodernější ochranu před
pokročilými cyberthreaty. Detekuje útoky a postará
se o centralizovanou správu pro celoživotní
bezpečnostní cykly vašich zákazníků.



Azure Active Directory – stačí jediné ověření
a můžete mít přístup ke všem potřebným zdrojům.
AAD podporuje vícesložkovou autentizaci i ochranu
založenou na hardwaru, včetně biometrie.




Microsoft Intelligent Security Graph - proces
rozsáhlé bezpečnostní inteligence a analýzy
chování pomáhá zákazníkům zůstat na vrcholu
vyvíjejících se hrozeb. Zlepšuje vyšetřování
a urychluje reakci.

Azure AD Privileged Management Identity
- nabízí možnost odhalit, omezit a monitorovat
administrátory a jejich přístup k prostředkům
a službám (Office 365), ověření pomocí MFA na
předem stanovenou dobu.




Office 365 Threat Intelligence - využívá miliardy
datových bodů z grafu Microsoft Intelligent
Security Graph pro včasné odhalení a ochranu před
pokročilými hrozbami.

Windows Hello - zaručí ještě jednodušší
a bezpečnější přístup k zařízením se systémem
Windows 10. Podporuje možnosti PIN a biometrie
(rozpoznávání otisků prstů / obličeje).



Služba Windows Defender Credential Guard
používá zabezpečení založené na virtualizaci.
Přesunutí schránky ověřování a jednorázových
přihlášení z Windows do izolovaného „kontejneru“
zajistí ochranu před útočníky s kompromitovaným
operačním systémem.

AKTUALIZACE


Vyhněte se časově náročným procesům reinstalace
a přenosu dat. Využijte bezproblémového
upgrade ze systému Windows 7 nebo 8/8.1
Professional na Windows 10 Pro.

SPRÁVA ZAŘÍZENÍ



Windows Update pro firmy - udržujte zařízení
v aktuálním stavu díky nejnovějším aktualizacím
zabezpečení.



Ochrana firemních dat na jakémkoliv zařízení –
Windows PC, Mac, iOS a Android – prostřednictvím
plné funkcionality Microsoft Intune.



Odložení aktualizací u důležitých podnikových
zařízení vám tak umožní ničím nerušený provoz.



AutoPilot – umožňuje samoobslužnou instalaci
hromadně na více PC pomocí konzole v Azure.

Jednoduché nastavení a správa uživatelů, zařízení a dat,
které vám poskytne více času na vlastní podnikání
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Vestavěné nástroje pro ochranu vaší společnosti
proti externím hrozbám a únikům dat
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