
Wybierz najbardziej kompletne rozwiązanie DLP

Występowania pewnego rodzaju naruszeń w firmie nie da się
całkowicie wyeliminować, jednak dzięki zaawansowanym
narzędziom możesz uniknąć utraty wrażliwych danych.
Data Loss Prevention Digital Guardian daje Ci wszystko, czego
potrzebujesz - najgłębszą widoczność, szczegółową kontrolę
oraz najszerszy zasięg ochrony – wszystko po to, aby zapobiec
wyciekom poufnych danych z organizacji.

Digital Guardian jest niezmiennie liderem w Gartner
Magic Quadrant dla rozwiązań Content-Aware Data
Loss Prevention (DLP).

KONTROLUJ RUCH ORAZ MOŻLIWOŚĆ WYSŁANIA WSZELKICH DANYCH
ZAWIERAJĄCYCH TREŚCI WRAŻLIWE I INFORMACJE KONTEKSTOWE

• Skonfiguruj agenta DG tak, aby rejestrował i poddawał analizie
wszelkie naruszenia polityk i jednocześnie automatycznie o nich
informował i/lub blokował aktywności użytkownika w zależności
od kontekstu. Tylko Digital Guardian zapewnia Ci pełną inspekcję
treści i informacji kontekstowych, umożliwiając lepszą widoczność
i bardziej efektywną kontrolę w czasie rzeczywistym nad danymi,
użytkownikami i zdarzeniami.

• Ustaw politykę automatycznego blokowania, monitorowania
lub szyfrowania wrażliwych danych w wiadomościach e-mail,
ich załącznikach oraz plikach wysyłanych na nośniki zewnętrzne
i do zasobów dyskowych w chmurze.

EGZEKWUJ POLITYKI OCHRONY WE WSZELKICH POTENCJALNYCH
KANAŁACH WYCIEKU INFORMACJI

OCHRONA PRZED KRADZIEŻĄ DANYCH - BEZ WPŁYWU NA WYDAJNOŚĆ

• Zaawansowane procesy kontroli nie blokują działań i aktywności
zgodnych z procedurami korporacyjnymi. Dzięki temu działanie
systemu nie ma wpływu na produktywność pracowników, podczas
gdy dane pozostają chronione. Digital Guardian automatycznie
blokuje tylko te działania, które stwarzają zagrożenie dla organizacji.
Jego zaawansowana ochrona kontekstowa pozwala zminimalizować
ryzyko wycieku danych bez spowalniania Twojego biznesu.

ZAAWANSOWANA KLASYFIKACJA WRAŻLIWYCH DANYCH NA URZĄDZENIACH

• Możesz tworzyć i modyfikować polityki oraz szczegółową
klasyfikację danych dzięki pełnej kontroli treści, informacji
kontekstowych i klasyfikacji użytkowników.

KONTROLUJ DOKUMENTY NA URZĄDZENIACH MOBILNYCH Z APLIKACJĄ
DG MOBILE APP DLA iOS

• DG Mobile App umożliwia egzekwowanie zgodnej z agentami DG
polityki bezpieczeństwa i klasyfikacji danych, informując lub blokując
użytkowników. Oprócz tego oferuje bezpieczną przeglądarkę
dokumentów dla pakietu Microsoft Office, Apple iWork i
dokumentów PDF na urządzeniach z systemem iOS. Zapewnia
ochronę przed kopiowaniem lub przenoszeniem niezaszyfrowanych
danych do innej aplikacji, kontenera lub innego medium.

u

ZABEZPIECZ I SZCZEGÓŁOWO KONTROLUJ DANE WYSYŁANE NA NOŚNIKI
ZEWNĘTRZNE

• Zdefiniuj uprawnienia dostępu oraz wybierz metodę szyfracji dla
urządzeń zewnętrznych: Non-Portable Encryption (dla dostępu
w obrębie sieci) lub Portable Encryption (dla systemów bez agentów).
Określ typy plików, które mogą być transferowane na nośniki
zewnętrzne oraz ilość danych wysyłanych w danym przedziale czasu.
Ogranicz możliwość przesyłania danych tylko do wybranych
nośników, definiując ich nazwę, model oraz numer seryjny.

ZABEZPIECZ I SZCZEGÓŁOWO KONTROLUJ DANE WYSYŁANE NA NOŚNIKI
ZEWNĘTRZNE

• Digital Guardian oferuje również pakiet dodatkowych modułów
zapewniających zaawansowaną szyfrację, za pomocą których możesz
poszerzyć ochronę swoich danych w sieci.

Digital Guardian oferuje bezprecedensową
widoczność i kontrolę danych na urządzeniach
końcowych.

Digital Guardian dodaje
do pliku odpowiedni tag
klasyfikujący.

Użytkownik
próbuje wysłać
plik na
prywatny
adres mailowy.

 Digital Guardian widzi
tag, rozpoznaje kontekst
i blokuje wysyłkę pliku.  

Digital Guardian rozpoznaje plik i widzi,
że pochodzi on ze źródła zawierającego
dane wrażliwe.

Użytkownik żąda
dostępu do
danych z pliku.
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DLACZEGO DIGITAL GUARDIAN?

DGMC
Digital Guardian
Management Console

NAJLEPSZA WIDOCZNOŚĆ I KONTROLA
Nasze rozwiązanie zapewnia najszerszy zasięg ochrony, wliczając w to urządzenia końcowe z systemem Windows, Mac i Linux, rozpoznając dane
strukturalne i niestrukturalne na różnych systemach operacyjnych. To jedyne rozwiązanie DLP, które chroni Twoje dane w obrębie sieci jak i poza
nią. Z Digital Guardian masz kompleksową widoczność i kontrolę niezależnie od tego, jacy użytkownicy i w jaki sposób korzystają z aplikacji i danych.

AUTOMATYCZNA KLASYFIKACJA BEZ PREDEFINIOWANYCH POLITYK
Większość rozwiązań DLP wymaga wielu tygodni w celu właściwej identyfikacji i klasyfikacji danych zanim zaczną one być chronione. Digital
Guardian tuż po instalacji zaczyna proaktywnie oznaczać i klasyfikować wrażliwe dane.

SKALOWALNOŚĆ NAWET DO 250 000 UŻYTKOWNIKÓW ZARZĄDZANYCH Z JEDNEJ KONSOLI
Digital Guardian, stabilne i solidne rozwiązanie DLP, został zaprojektowany tak, aby można było go w prosty i efektywny sposób wdrożyć w dużych
środowiskach. To jedyny agentowy system DLP umożliwiający ochronę i zarządzanie ponad 250 000 użytkownikami z wykorzystaniem jednego
serwera zarządzającego.

ELASTYCZNA IMPLEMENTACJA
W zależności od potrzeb możesz wybrać wersję „on premise”, usługę w chmurze lub rozwiązanie hybrydowe.

PLATFORMA PRODUKTOWA DIGITAL GUARDIAN

Webowa konsola zarządzająca.
Instaluj agenty, twórz i zarządzaj
politykami, alertami i raportami.

Advanced Threat Protection

Data Loss Prevention

Data Visibility & Control

DG Agent

Zaawansowane techniki wykrywania zagrożeń i ochrony
przed incydentami dla zapewnienia bezpieczeństwa
Twoich danych

Wszystko czego potrzebujesz do właściwej
ochrony twoich danych przed wyciekiem

Kontrola i widoczność dostępna natychmiast po instalacji

Jedyny agent kompatybilny z systemem
Windows, Mac i Linux

Digital Guardian, założony w 2003 r. pod nazwą Verdasys, to zaawansowana 
platforma DLP, zaprojektowana w celu ochrony przed utratą, wyciekiem i 
kradzieżą danych. Gwarantuje pełną widoczność zagrożeń w całej sieci 
korporacyjnej, na tradycyjnych urządzeniach końcowych, mobilnych oraz w 
aplikacjach w chmurze, zapewniając organizacjom kompleksową ochronę 
najważniejszych zasobów.

Digital Guardian działa we wszystkich środowiskach (on-premise, cloud, hybrid, 
virtual) i na dowolnej platformie (Windows, Linux, Mac OS), chroniąc wszystkie 
dane zarówno przed zagrożeniami zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi. Digital 
Guardian jest wiodącym dostawcą tego typu produktów, ciesząc się zaufaniem 
ponad 300 000 klientów wśród których znajdują się m.in. Toyota, Ferrari, NBC, 
Vodafone, T-Systems, Toshiba, ING, NASA, Samsung, Merck, i in.


