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Classifier Overview
Najlepsze w swoim rodzaju rozwiązanie w zakresie klasyfikacji
danych, które umożliwia dokładniejsze zarządzanie i kontrolę
nad danymi w organizacji, usprawnia wydajność operacyjną
oraz zwiększa zwrot z inwestycji technologicznych.
Wkraczamy w nową erę bezpieczeństwa informacji,
która obiecuje coraz większą ochronę danych podmiotów,
ściślejszy nadzór regulacyjny i jeszcze większe kary za
nieprzestrzeganie przepisów.
Chociaż klasyfikacja danych jest coraz częstszą
odpowiedzią na niezamierzony wyciek danych,
to jednak korzyści na tym się nie kończą.

Klasyfikacja danych zwiększa wartość i skuteczność szeroko pojętego
ekosystemu bezpieczeństwa danych i zarządzania nimi – poprzez dodanie
nowych poziomów inteligencji do np. rozwiązań zapobiegania utracie
danych oraz archiwizacji danych. Wszystkie te rozwiązania zapewniają
wyższy poziom zwrotu z inwestycji tylko poprzez ochronę danych.
Klasyfikacja danych umożliwia łatwiejsze i bardziej konsekwentne
egzekwowanie kontroli bezpieczeństwa danych, przepisów i polityk.

“W dzisiejszym świecie nie możesz przestrzegać najlepsze
praktyki bez stosowania klasyfikacji danych.
Stosując ją, wydajność jest gwarantowana... a jeżeli nie korzystasz
z klasyfikacji danych to tracisz na zbyt skomplikowanej pracy.”
Renee Murphy, Principal Analyst, Forrester Research Inc.

1. Angażowanie pracowników

2. Większa świadomość

• w pełni konfigurowany interfejs
• proste etykietowanie
• klasyfikacja poprzez jedno kliknięcie

Stosowanie widocznych oznakowań plików
oraz znaków wodnych w dokumencie

3. Większa odpowiedzialność

4. Optymalizacja technologii bezpieczeństwa

Użytkownik jest odpowiedzialny za wybór
odpowiedniej klasyfikacji i przepisuje ją
na podstawie wiedzy zawartości o pliku
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Współpraca z najlepszymi w swojej klasie
dostawcami technologii klasyfikacji danych
jako części kompletnego rozwiązania

boldonjames@bakotech.pl
+48 12 376 95 08

lassifier – Ochrona danych w całym cyklu jego użytkowania.
ZARZĄDZANIE DANYMI I ICH OCHRONA

DANE W SPOCZYNKU

DANE W RUCHU

DANE W UŻYTKOWANIU

Power Classifier

Office Classifier

Email Classifier

Skanowanie i klasyfikowanie danych w stanie
spoczynku, niezależnie od tego gdzie się
znajdują, zgodnie z wdrożoną polityką klasyfikowania.

Wprowadza klasyfikację danych do
podstawowych narzędzi produktywności
pakietu Microsoft Office, w tym Word, Excel,
PowerPoint - a także Visio i Project.

Dodaje możliwość klasyfikacji wiadomości
w Microsoft Outlook.

Notes Classifier

CAD Classifier

Dodaje możliwości klasyfikacji wiadomości
do Lotus Notes.

File Classifier
Udostępnia użytkownikom środki do
klasyfikowania dowolnych plików
przechowywanych w Windows File Store.

SharePoint Classifier
Klasyfikacja danych przechowywanych
w Microsoft SharePoint za pomocą znanego
i intuicyjnego interfejsu Classifier.

Box Classifier
Rozszerza klasyfikację dokumentów na
przechowywanie w chmurze (Box Cloud),
zapewniając bezproblemową kontrolę
dokumentów niezależnie od ich lokalizacji.

Przynosi korzyści z klasyfikacji danych
w kluczowych dokumentach projektowych
w różnych aplikacjach CAD, w tym AutoCAD
i Draftsight.

Mac Classifier
Zapewnia organizacjom korzystającym
z urządzeń Mac korzyści płynące z klasyfikacji
danych zorientowanej na użytkownika.

ZARZĄDZANIE & MONITOROWANIE
Classifier Administration
Ujednolica konfigurację polityk wszystkich
produktów Classifier - obsługuje polityki od
prostych do złożonych, zapewniając szybką
realizację prawie bez używania wiedzy specjalistycznej.

Classifier Reporting
Wyposaża przedsiębiorstwa w zaawansowane
funkcje monitorowania i raportowania, które
pozwalają im uzyskać informacje dotyczące
zachowań użytkowników.

OWA Classifier
Wprowadza klasyfikację do aplikacji Microsoft
Outlook Web App, zapewniając użytkownikom
spójne, intuicyjne doświadczenie.

Mobile Classifier
Rozszerza klasyfikację na smartfony i tablety,
zapewniając spójną klasyfikację nie zależnie
od systemu operacyjnego - w tym iOS,
Android i Windows.

Mobile Filter
Współpracuje z rozwiązaniami Boldon James
Classifier i SAFEmail, aby zatrzymać synchronizację
najbardziej wrażliwych wiadomości e-mail ze
skrzynek Microsoft Exchange.

Exchange Classifier
Ulepsza rozwiązania w zakresie klasyfikacji
punktów końcowych poprzez zastosowanie zasad
do każdej wiadomości wysyłanej i otrzymywanej
w ramach organizacji, wewnętrznej lub zewnętrznej,
przychodzącej lub wychodzącej.

