
Chroń swoje dane, aby ludzie
mogli pracować z pełnym zaufaniem.
Dane są wszechobecne, a ich ochrona staje się trudniejsza niż kiedykolwiek.
Rozwiązania Titus umożliwiają stworzenie opartych na politykach zasad, które pomogą zidentyfikować 
i sklasyfikować wrażliwe dane w momencie ich tworzenia, w ruchu lub w spoczynku, a następnie zastosować 
właściwą politykę bezpieczeństwa w celu ich ochrony.

Identyfikuj

Skanuj i identyfikuj informacje
podczas tworzenia, w spoczynku
i w ruchu dzięki konfigurowalnej

technologii identyfikacji
danych i inteligentnej analizie treści

opartej na uczeniu maszynowym.
Klasyfikuj

Pomóż użytkownikom podejmować lepsze decyzje dotyczące bezpieczeństwa
podczas tworzenia, przetwarzania lub udostępniania informacji dzięki widocznym

oznaczeniom, ostrzeżeniom o zasadach i wskazówkom dotyczącym wyboru,
które są wbudowane w używane dotychczas aplikacje biznesowe.

Chroń

Zmniejsz ryzyko i zwiększ
zaufanie dzięki konfigurowalnej

platformie do zarządzania
politykami, gdzie Ty decydujesz
o regułach i narzędziach, które

te polityki kontrolują.

Titus by HelpSystems
Titus jest liderem w dostarczaniu rozwiązań przeznaczonych do zaawansowanej ochrony i przetwarzania 
danych wrażliwych oraz poufnych, które umożliwiają pracownikom bezpieczną pracę bez ograniczania 
wydajności. Produkty firmy pozwalają organizacjom wykrywać, klasyfikować, chronić, analizować 
i bezpiecznie udostępniać firmowe dane. Konsekwentność oprogramowania opiera się na obowiązkowym 
klasyfikowaniu dokumentów, plików oraz wiadomości e-mail już w momencie ich tworzenia. Przypisana 
klasyfikacja pozwala skutecznie zarządzać i kontrolować przepływ dokumentów i danych oraz przeciwdziałać 
wyciekom danych z wykorzystaniem systemów DLP.



  

Ochrona danych, która działa.
Spraw, aby zasady bezpieczeństwa informacji stały się centralnym

elementem strategii ochrony danych dzięki najpotężniejszej w branży,
elastycznej platformie do zarządzania politykami bezpieczeństwa

- stworzonej specjalnie w celu identyfikacji, klasyfikacji i zabezpieczania
nieustrukturyzowanych danych w całej organizacji

Użyj zaawansowanego menedżera
polityk, aby tworzyć i kontrolować
polityki bezpieczeństwa z jednej 
centralnej konsoli.

Wykorzystaj obsługę wielu
platform, aby chronić dane

niezależnie od tego, z jakiego
miejsca pracują Twoi użytkownicy.

Zunifikuj program bezpieczeństwa
dzięki regułom optymalizującym

narzędzia DLP, CASB, DRM itd.

Raportuj i analizuj skuteczność
polityk bezpieczeństwa dzięki

szczegółowym dziennikom
aktywności użytkowników.

Usprawnij proces podejmowania
decyzji  dotyczących danych

poprzez skanowanie i weryfikację
treści w ruchu i w spoczynku.

Dostosuj strukturę klasyfikacji
i stosowane metadane dzięki
elastycznemu systemowi
oznaczania.

Popraw skuteczność i dokładność
identyfikacji i klasyfikacji poufnych
treści dzięki inteligentnej ochronie.

Umieść narzędzia do
klasyfikowania w aplikacjach
biznesowych bez zakłócania
przepływu pracy użytkownika.

Wspierane platformy i aplikacje

NARZĘDZIA BIZNESOWE

• Microsoft Office: Word, PowerPoint, Excel (Windows/Mac)
• Outlook Web App
• Office 365: Outlook Online
• G Suite: Gmail, Docs, Sheets, Slides, Calendar

NARZĘDZIA DO WSPÓŁPRACY
I PRZECHOWYWANIA DANYCH

• OneDrive
• Box
• Dropbox
• SharePoint

Skontaktuj się z nami:
www.bakotech.pl
helpsystems@bakotech.pl
+48 12 340 90 30
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