
Nová generace řešení ochrany 
a prevence proti ztrátě dat 
umožňuje snadno identifikovat 
hrozby pro citlivá data a nabízí 
zabezpečený kanál pro datový 
přenos. 

Řešení je snadně implementováno a okamžitě chrání 
před únikem citlivých dokumentů ze společnosti. 
Umožňuje sledovat operace zaměstnanců s důvěrnými 
daty a aktivity s nimi spojené. Obsahuje funkce pro 
bezproblémové pokrytí požadavků na certifikaci 
ISO/IEC 27001.

Data Loss Prevention solution (DLP) helps you:
1. detect data security threats in your company 
2. set clear security   policy  and educate users
3. prevent sensitive data from leaving your company

Co řešení obsahuje? 

 � Audit přenosu dat
 � Vyhledání dat
 � Filtrování kanálů
 � Pracovní postup pro klasifikovaná data
 � Autentifikace uživatele
 � Zabezpečený přenos velkých souborů
 � Privátní diskuze a sdílení dat ve společnosti
 � Audit a správa aktivity uživatelů
 � Zařízení, cloud a správa tisku
 � Šifrování uložišť, přenášených souborů
 � Výstrahy a zprávy

Okamžitá ochrana dat 
pomocí 3 kliknutí 

Chraňte své důležité firemní 
soubory bez omezení 
provozu společnosti.

Zabezpečený 
přenos dat 

Bezpečné sdílení elektronických dokumentů 
obsahujících důvěrné, osobní nebo jiné citlivé 
údaje. Poskytuje víceúrovňovou ochranu dat 

mezi odesílatelem a příjemcem.

Jednoduchá bezpečnost 
na všech zařízeních

Podívejte se na aktivity na vašich 
počítačích, noteboocích a mobilních 

telefonech z jediného místa.
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Ochrana mobilních zařízení

Poskytujeme možnost chránit všechny mobilní 
zařízení. Mobilní telefon může být jednoduše lokalizován, 
a tak se nemusíte obávat ztráty dat. Ukradené mobilní telefony 
nebo tablety můžete zablokovat nebo data vymazat vzdáleně, 
a tím ochránit citlivá data. IT administrátoři mají přehled nad 
všemi zařízeními z jednoho místa.

Zabezpečený přenos dokumentů

SiloBox obsahuje bezpečný kanál pro přenos dat a privátní dis-
kuzi bez záznamu. Aplikace také obsahuje trvalé datové uložiště 
použitelné jako záložní uložiště pro citlivé údaje. Uživatel musí 
být registrován, autorizován a přidělen organizaci, která spravu-
je uložiště. Řešení je v souladu s nařízením Evropského parla-
mentu a Rady EU 2016/679 (GDPR) o šifrovaném přenosu dat.

Bezpečnost citlivých dat

Již nemusíte přesně vědět, které dokumenty obsahují 
citlivá data. Naše řešení pomáhá identifikovat možné bezpeč-
nostní problémy tím, že lokalizuje soubory a e-maily s důležitým 
obsahem a zabrání možnému úniku dat.

SiloBox pomáhá bezpečně uchovat 
nejdůležitější data ve vaší společnosti

Osobní údaje Smlouvy Data 
prodejů

Konstrukční 
návrhy

Know-how Zákaznické 
databáze

Strategie 
obchodu

Značně jednodušší nasazení

Řešení lze nasadit daleko rychleji, než tomu bylo 
kdy dříve. Procesy neovlivní žádné operace, které ve 
společnosti aktuálně probíhají. Dostupnost služeb bereme 
jako samozřejmost, ať už se jedná o malé společnosti nebo 
velké korporace. Po nasazení řešení vidíte veškeré incidenty 
okamžitě v přehledných reportech, nejdůležitější upozornění 
o událostech lze automaticky doručit na váš e-mail.

Co se dozvíte: 

 � Jaká data jsou vynášena ze společnosti
 � Kdo manipuloval s citlivými daty bez oprávnění
 � Kdo nepostupuje dle zavedených předpisů
 � Míru využití tiskáren a vyhodnocení efektivnosti tisku
 � Jaké SW licence nejsou využívány
 � Jak zabezpečit přenos citlivých dat
 � Jak bezpečně sdílet data se zaměstnanci a zákazníky

Přínosy řešení: 

 � Analýzy interní bezpečnosti společnosti
 � Okamžitá notifikace v případě incidentu
 � Způsob, jak vzdělat své zaměstnance při práci s dokumenty
 � Měsíční přehledy zaslány přímo do vaší e-mailové schránky
 � Online přístup do přehledu incidentů a detailů
 � Historie stahování obsahuje čas, IP adresu a konkrétního uživatele
 � Ochrana nejdůležitějších dat ve společnosti 


