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Grayteq

A Grayteq Data Security  Solut ions rugalmas,  erőforrás- ,  és költséghetékony adatvédelmi portfól iót , 
egységesített  tevékenység naplózást ,  valós idejű biztonsági  pol i t ika alkalmazást ,  r iasztásokat , 
átfogó je lentéseket és forensics v izsgálatokat ,  dinakimus keresési- ,  és kutatási  lehetőségeke 
valamint központosított  biztonság menezdmentet biztosít .  Központi  vezéről  fe lülete a Grayteq 
Security  orchestrator fe lületéről  korlát lan számú Grayteq szerver és szerver-rendszer fe lügyelhető 
és a több,mint két évt izedes fej lesztési ,  és ügyfél  tapasztalatok,  valamint a céges adatbiztonság 
iránt i  e lhivatottságunk révén kiemelkedő szintű védelmet biztosít  az ön értékes és érzékeny üzlet i 
és személyes adatai  számára,  miközben folyamatosan fej lődik ,  hogy minél  átfogóbb megoldást 
nyújtson az IT biztonsági  szakemberek álta l  már jól  ismert és a jövőben előál ló bármely biztonsági 
fenyegetés és k ihívás el len.

Grayteq Data Security Solutions
A legteljesebb védelem az értékes üzleti adatok számára

Nyerjen betekintést a biztonsági incidenseibe
A Grayteq Security Orchestrator lehetőséget nyújt arra, hogy a teljes 
cégre kiterjedően felügyelje és kezelje valamennyi fájl-műveletét és 
incidensét, miköben akadálytalanul beilleszkedik a meglévő Microsoft 
infrastruktúrába.

Egyszerűsítse az incidensek elhárítását és jelentését
Konfigurálja, kezelje, ellenőrizze riassza és jelentse valamennyi 
incidensét és készítsen vezetői szintű kimutatásokat a Grayteq 
Dashboard segítségével. Automatizált jelentési sablonok, szabadon 
konfigurálható riportok akár egy kattintással készíthetők és az 
eredményük automatikusa emailben küldhető.

Mérje fel az érzékeny adatok tárolási helyeit
A Grayteq Security Orchestrator lehetővé teszi, hogy a naplók 
értelmezésével felmérhesse, hogy hol kerülnek tárolásra a fontos és 
érzékeny adatok, azokat ki és hogyan használja és hová és hogyan 
továbbítja.

Fejlessze az incidens-kezelési eljárásait
Készítsen korrelációs incidens kimutatásokat, majd eszkalálja azokat 
a megfelelő biztonsági szakembereinek vagy az adott incidens kulcs 
figuráinak.

Kapcsolat

További információkért kérjük, 
küldjön email üzenetet a
support@grayteq.com 
címre, vagy látogasson el 
weboldalunkra:
https://www.grayteq.com

Rólunk
A Grayteq márka azon szilárd 
elhatározásból jött létre, 
hogy az ügyfelek számára 
kimagasló adatvédelmi 
megoldásokat szállítson 
világszerte. A Grayteq 
termékek megközelítése az 
adatvédelemhez számos 
ponton gyökeresen 
eltér más adatszivárgás 
megelőző rendszerek 
gyártói megközelítésétől. 
Jelmondatunk jól érzékelteti az 
adatszivárgás és adatvesztés 
és annak megelőzésére 
nyújtott megoldásaink 
gondolatvilágát.

A Grayteq név, logó, a Grayteq DLP és más, a jelen 
dokumentumban nevesített Grayteq termékek a 
Sealar, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az 
Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Az 
egyéb nevek a tulajdonosaik védjegyei lehetnek.

A közölt infomációk előzetes értesítés nélküli 
megváltoztatásának jogát fenntartjuk. Hibák és 
elírások előfordulhatnak.

Think different

Do different


