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Fő Előnyök

Központosított felügyelet
•  Valamennyi politika, 

szabály, felhasználó, eszköz, 
incidens, jelentés, riasztás 
és analízis egy, központi 
konzolról felügyelhető.

Biztonsági politikák 
valamennyi PC-n, 
notebookon, végponti 
eszközön.
•  A politikák az eszközök 

csatlakozási állapotától 
függetlenül betartatásra 
kerülnek lévén azok 
automatikusan továbbításra 
kerülnek a végpontokra.

Védelem a tárolt, a használt 
és a továbbított adatok 
számára.
•  Az adatok aktuális helyétől 

és állapotától független 
védelmek..

Átfogó   rugalmasság
•  Teljeskörű rugalmasság 

a felhasználók, politikák, 
eszközök, fájlok, helyi-, 
hálózati és felhő tárolók 
számára..

Láthatóság és nyomon 
követhetőség
•  Monitorozás, analíis, 

jelentés és riasztás 
bármely tevékenységre és 
eseményre.

Grayteq Data Security Solutions
 A legteljesebb védelem a céges adatok számára

Az adatvédelem napjaink egyik legfontosabb kérdése,  melyre a vál la lat i  b iztonságért  és 
a megfelelőségért  fe le lős szakembereknek f igyelmet kel l  fordítaniuk.  A GDPR törvények 
az adatbiztonsági  és a személyes adatok biztonságát ér intő kérdéseket -  az azoknak 
történő nem-megfelelés okán -  a legfelsőbb vezetői  sz intek asztalára helyezték,  míg 
az egyre álta lánosabban elter jedő felhő-megoldások további  k ihívást  je lentenek az 
IT biztonsági  szakemberek számára.  Mindemel lett  azt  is  biztosítani  kel l ,  hogy az 
adatbiztonsági  megoldások ne je lentsenek veszélyt  az üzlet i  fo lyamatok gördülékeny 
működésére.  Néhány DLP termék je lentés erőforrás igényeket ,  nagy léptékű bevezetési 
és folyamatos támogatási  igényeket támaszt ,  emel lett  pedig a védendő adatok körének 
az “üzlet”  á l ta l i  meghatározását is  igényl i ,  mely kérdésekre a fe lhasználók nem tudnak 
válaszolni .  Néhány pedig sz igetrendszer-szerű megoldásban igyekszik a hozzáférés-
vezérlés,  az adat karanténozás,  a végpont védelem, az emai l  kezelés,  az adat t i tkosítás 
és k lasszi f ikáció és minden kimenő adatforgalom, így a fe lhőben tárolt  adatok kezelését 
megoldani .  Ezen rendszerekkel  szemben a Grayteq DLP valamennyi  fent i  kérdésre egy, 
központosított  védelmi megoldást nyújt ,  az erőforrások takarékos felhasználásával  és a 
megválaszolhatat lan kérdések egyszerűsítésével .

Grayteq Data Security Solutions Termékcsalád
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DLP Monitor
A Grayteq DLP valamennyi felhasználói tevékenységet valós 
időben naplóz és elemez. Biztonsági szabályzások készíthetők 
úgy az adatok klasszifikációja, mint azok tárolási helye alapján. A 
Grayteq DLP újratervezett elemzési technológiája révén lehetővé 
teszi a historikus adatok és az újonnan beérkezett naplók alapján 
megjósolható legyen, hogy az informatikai rendszerben bekövetkező 
bármely változás hogy fogja érinteni az abban tárolt érzékeny 
adatok biztonságát. A naplók folyamatos, automatikus archiválása 
pedig bármely esemény, történés teljes egészének visszamenőleges 
vizsgálatát és elemzését egyaránt lehetővé teszi, illetve rámutat arra, 
hogy hol kerülnek tárolásra az értékes adatok, azokat ki ésmilyen 
módokon használja illetve továbbítja.A még nagyobb rugalmasság 
érdekében a teljes Grayteq rendszer úgy fizikai, mint virtuális 
környezetekre egyaránt optimalizálásra került.
További információk a Grayteq DLP Monitor termékről.

DLP Policy Enforcement
A Grayteq DLP Policy Enforcement a Grayteq Security Orchestratortól 
kapott beállítások segítségével valósítja meg az emelt szintű hozzáférés-
vezérlést, a végpontok védelmét, az adatkaranténozást, az eszköz- és 
tároló kezelést, a titkosítást, az email, webmail és instant üzenetküldések 
védelmét. A biztonsági politikák a Grayteq Security Orchestratortól jövő 
titkosított kommunikáció révén kerülnek kitelepítésre a végpontokon 
futó Grayteq Agentekre, melyek a védett eszközök csatlakozási 
állapotától függetlenül kerülnek betartatásra, illetve ezen modul készíti 
az időbélyeggel ellátott és titkosított naplókat az adott eszközön történő 
műveletekről. Valamennyi biztonsági szabály és politika elkészíthető 
teszt módban is, melynek révén az éles rendszeren szimulálható az 
egyes politikák okozta valamennyi hatás anélkül, hogy a mindennapi 
vállalati működést bármilyen szinten is befolyásolná. Központosított 
kezelése révén a Grayteq DLP átfogó képet nyújt az informatikai 
rendszer valós működéséről, ezzel segítve az üzleti hatékonyság 
növelését és az adminisztratív terhek csökkentését.

DLP Access Rights Management
Mivel az adatbiztonsági incidensek 73%-át kívülről követikel és ezek 80% 
a felhasználói adatok elvesztése, ellopása vagy helytelen használata 
miatt következik be, így sosem volt fontosabb a vállalati adatbiztonság 
szempontjából az átjárók megfelelő lezárása, a kiemelt hozzáférések 
elzárása és a felhasználói és rendszer tevékenységek monitorozása. 
Ezen megközelítés azonban gyakran igényli több, különböző védelmi 
megoldás együttes használatát. Hogyan nyerhetnek avállalatok 
betekintést az adatvédelmi fenyegetések mikéntjébe és hozhatnak létre 
olyan munkafolyamatokat, melyekkel a fenyegetések megelőzhetők? 
A Grayteq DLP Access Rights Management a fenti problémák elleni 
leghatékonyabb védelmet valósítja meg úgy a lokális gépeken, a 
hálózati tárolókon, az alkalmazott szoftvereken, technológiákon és 
felhasználókon, ezzel biztosítva a hozzáféréssel kapcsolatos kockázatok 
csökkentését, biztosítva az engedélyezett hozzáféréseket, megelőzve és 
megtiltva az engedélyezetleneket.
További információk a Grayteq DLP Access Rights Management-ről

DLP Reports, Alerts and Audit
A Grayteq DLP valós idejű riasztásokkal, kézi-, automatikus és időzített 
jelentésekkel valamint a fájlokkal, felhasználókkal és számítógépekkel 
kapcsolatos valamennyi műveletről és eseményről készíthető átfogó 
audit lehetőségekkel nyújt betekintést az aktuális biztonsági helyzetbe. A 
Grayteq Security Orchestrator felületén Néhány kattintással készíthetők 
tetszőleges fókuszú, időintervallumú, egy vagyakár több napló archívon 
átívelő jelentések, akáregy számítógépről vagy felhasználóról, akár azok 
csoportjáról vagy bármely szervezeti egységről/részlegről. A Grayteq 
DLP akár a teljes vállalatot, akár bármely szegmensét érintő jelentések 
készítése mellett lehetőséget nyújt a naplók alapján arra is, hogy 
megjósolhatóvá váljon, hogy egy szervezeti átalakítás milyen hatással 
lehet a vállalati adatbiztonságra. A fentiek mellett bármely szabálysértési 
kísérletről valós-idejű riasztás küldésére is lehetőség nyílik, a 
szabálysértési kísérlet valamennyi részletét tartalmazó automatikus 
emailben. 
További információk a Grayteq DLP Reports, Alerts and Audit funkcióról.

Kezdjük

A Grayteq csapata segít 
megfogalmazni cégének 
adatvédelmi elvárásait, a 
prioritások kialakítását, az 
információk klasszifikációs 
rendjének kidolgozását és 
megosztja Önnel a legjobb 
iparági gyakorlatokat.

Küldje el kérdéseit emailben a 
support@grayteq.com címre.

Tény
Míg felhasználói adatok 
kiszivárgása a biztonsági 
incidensek toplistájának vezetője 
, addig afelhasználók jelentik 
a legnagyobb adatbiztonsági 
kockázatot.

Valóban tudja, hogy hol tárolja 
az adatait?
Felmérések szerint csupán a 
vállalatok 47%-a van teljeskörűen 
tisztában azzal, hogy érzékeny 
adatai valójában hol is kerülnek 
tárolásra. Az adatok valódi 
tárolási helyének feltérképezése 
elsődleges prioritás.
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DLP Endpoint Protection
A Grayteq DLP védelmet biztosít a belülről a végpontok felé irányuló 
fenyegetések ellen is.A tároló-, eszköz és protokoll-, nyomtató-, 
email- és egyéb végponti biztonsági politikák a Grayteq Security 
Orchestraotr felületéről központilag menedzselhetők és teríthetők. A 
Grayteq DLP Endpoint Protection politikái megelőzik a munkahelyi-, 
otthoni-, útközbeni-, és felhőben történő adatszivárgásokat, melyeket a 
felhasználói tevékenységek indukálhatnak és melyek komoly pénzügyi-, 
jogi-, és a brand-et illetve a cég hírnevét érintő veszteségekkel 
járhatnának. Hasonlóan a többi Grayteqbiztonsági politikához, a Grayteq 
Endpoint protection politikái is valós-időben kerülnek betartatásra, ezzel 
szabályozva a felhasználók érzékeny adatokat érintő, kifelé irányuló 
tevékenységeit. Valamennyi típusú végponti kihágási kísérletről, annak 
megtiltása mellett valós-idejű riasztás is készíthető. 
További információk a Grayteq DLP Endpoint Protection termékről.

Encryption for DLP
A Grayteq Encryption for DLP számos különbözőtitkosítási megoldást 
kínál az adatvesztés megelőzésére. Iparági standard titkosítása 
kiterjeszthető asztali gépekre, lapotopokra, helyi- és hálózati fájlokra, 
könyvtárakra, meghajtókra csakúgy, mint az eltávolítható médiákra (pl. 
USB). A megoldás vezető iparági titkostási algoritmusokat használva 
biztosít erős védelmet az érzékeny vállalati adatok számára függetlenül 
az adat típusától, méretétől, aktuális tárolási helyétől és továbbításának 
módjától és irányától.
További információk a Grayteq Encryption for DLP termékről.

DLP Dashboard
Napjaink egyre komplexebbinformatikaikörnyezeteiben a korábban 
elkülönülő szerepkörök elkezdtek összeolvadni, elvárássá válik a 
központösított jelentés készítés és a vezetői riportok egy kattintással 
történő létrehozásának lehetősége. A rendszer fő menedzsment 
konzolja, a Grayteq Security Orchestrator jelentéskészítési lehetőségei 
mellett a Grayteq Dashboard további, lényegesen mélyrehatóbb, vezetői 
szintű betekintést és analízist biztosít az aktuális biztonsági helyzetről. 
További információk a Grayteq Dashboard termékről.

Grayteq Email Security
A Grayteq Email Security egy Microsoft Outlook beépülő modul, mely 
lehetővé teszi az email-en keresztül történő kimenő adatforgalom 
hatékony kezelését és védelmét. Az add-on akadálytalanul beépül 
valamennyi Microsoft Outlook 2010 és újabb verziójú levelező 
kliensekbe és központosítottan kezelhető a Grayteq Security 
Orchestrator (SO) felületéről. Számos paraméter, biztonságos-, és tiltott 
email címek, domain-ek és domain kiterjesztések beállítása lehetséges. 
A Grayteq Email Security amennyiben a levél külső, a céges domain-en 
kívül eső címre kerül kiküldésre illetve, amennyiben védett információ 
kiküldési kísérletére kerül sor. Mindemellett a tiltott címeket és domain-
eket automatikusan eltávolítja a címzettek listájából és teljeskörű, 
valós idejű naplóbejegyzéseket készít a kísérletről a további elemzés 
érdekében. Valamennyi email kommunikációt érintő eseményről riasztás 
is készíthető.
További információk a Grayteq Email Security termékről

Grayteq Classifier
Az automatikus és kézi klasszifikációt megfelelő módon elegyítő 
klasszifikációs alkalmazások jelentősen emelhetik a felhasználók biztonság-
tudatosságát. Annak igényével, hogy egy nagylépéssel közelebb juttassa a 
vállalatokat a GDPR megfeleléshez, a Grayteq Classifier a piacon elérhető 
egyik legkifinomultabb klasszifikációs megoldássá vált. A kézi klasszifikáció 
teljeskörű lehetőségénak biztosítása mellett, a beépített automatikus 
klasszifikáló motor akár automatikusan is képes elvégezni a fájlok 
klasszifikációját. Olyan további funkcióival, mint a klasszifikációs szinttől 
függő, akár színesben is a dokumentumba olvasztható klasszifikációs 
fejléccel, lábléccel és vízjelle, egyedi meta-, és egyéni tulajdonságokba 
implementálódó tag-ekkel, a fájlok ikonjain történő klasszifikációs-
szint jelölésekkel egyaránt képes a vállalatokat a sikeres klasszifikációs 
rendszer kialakításához és érzékeny adataik folyamatos és megfelelő 
klasszifikációjához hozzájárulni.
További információk a Grayteq Classifier termékről.
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Lépjen kapcsolatba velünk
grayteq.com/contact

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.

Az Ön Grayteq Partnere:

Rólunk
A Grayteq azon szilárd elhatározásból született, hogy a cégek számára 
kiemelkedő színvonalú adatvédelmi termékeket és megoldásokat biztosítsunk 
világszerte. A Grayteq termékek megköelítése az adatvédelemhez számos pon-
ton gyökeresen eltér más adatszivárgás megelőző rendszerek gyártói megkö-
zelítésétől. Jelmondatunk jól érzékelteti az adatszivárgás és az adatvesztés és 
annak megelőzésére nyújtott megoldásaink gondolatvilágát.

Think different

Do different

Grayteq Classifier for Office
Ha a felhasználók számáralehetővé tesszük az adatok tartalmának és 
kontextusának megismerését, ezzel lehetővé válik a struktúrálatlan 
üzleti adatok valódi értékének meghatározása. A Microsoft Office 
programjaiba történő közvetlen beépülése révén a Grayteq 
Classifier intelligensen, a saját anyanyelvükön segíti a felhasználókat 
a megfelelő üzleti címkék használatában, majd alkalmazza azokat 
látható és nem látható formában a dokumentumokon.
További információk a Grayteq Classifier for Office termékről.

Összefoglaló
A Grayteq Data Security Solutions átfogó adat-, és tevékenység 
naplózást, klasszifikációt és védelmet biztosíta végpontokon, 
a hálózaton és a felhőben. A Grayteq Security Orchestrator 
használatával a teljes adatbiztonsági rendszer, az adatszivárgási 
incidensek és azok folyamatai, a jelentések és riasztások átfogó 
kezelése jelentősen leegyszerűsödik. A felhőbe történő adatküldések 
mennyiségének folyamatosa növekedése miatt pedig egyre 
fontosabb az adatszivárgási vektorok konzisztens DLP-szintű 
kezelése.


