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Fő Előnyök

•  Módosíthatatlan, 
manipulálhatatlan és 
törölhetetlen felhasználói 
tevékenység naplózás 
a készítés helyén 
időbélyegezve.

•  Jogilag elfogadott bizonyíték 
a biztonsági politika 
megsértési kísérletről.

•  Valós idejű riasztás bármely 
nemkívánatos vagy 
kártékony tevékenységről.

•  Változatos tevékenység 
és biztonsági jelentések 
készíthetők akár néhány 
kattintással, akár időzítve.

•  Teljeskörű tároló 
adatáramlás szabályzás úgy 
kifelé, mint befelé.

•  Session-alapú jelentés az 
eltávolítható médiákon 
történő adatmozgatásról.

•  Biztonsági szerver naplózás 
a valós idejű karbantartás 
és technikai támogatás 
elősegítésére.

•  A Grayteq adminisztrátorok 
tevékenységének 
elkülönített naplózása a 
“ki figyeli a figyelőket” elv 
érdekében

DLP Monitor
Monitorozza érzékeny adatait valós időben a kockázatok megelőzése érdekében

Napjaink egyik legfontosabb informatikai  kérdése az érzékeny adatok védelme. Az emberi 
hiba,  e lveszett  adathordozók vagy rossz helyen tárolt  adatok vét len vagy szándékos 
k isz ivárgása v i lágszerte komoly fe j törést  okoz az IT szakembereknek.  A Grayteq Data 
Security  Solut ions család azon szi lárd elhatározás eredménye,  hogy hatékony és megbízható 
segítséget nyújtson a szervezeteknek az adatszivárgás valamennyi  vál fa ja el len.  Központi 
e leme a Grayteq DLP Monitor ,  mely tel jeskörű naplózási ,  monitorozási  és anal i t ikai 
lehetőségeket biztosít  a céges adatokat ér intő valamennyi  eseményről  és tevékenységről . 
A valós idejű,  időbélyeg szerint  rendezett  naplók elemzése révén könnyen megalkothatók a 
biztonsági  pol i t ikák,  míg a technológia révén csökken a biztonsági  személyzet terhelése,  javul 
a törvényi  megfelelés és az eszközök és szel lemi tula jdon védelme.

Monitorozás, Nyomon követés és Naplózás
Nem számít, hogy melyik üzleti szegmensben dolgozik a cég, az 
érzékeny információk beazonosításához megfelelő rálátásra van 
szüksége valamennyi tárolón, alkalmazáson, protokollon, porton. A 
Grayteq DLP Monitor használatával valós időben  monitorozhatja, 
nyomon követheti, összegyűjtheti érzékeny adatait a teljes 
szerverzeten, hogy felismerheti azok tárolási helyét, hogy milyen 
módon és ki által kerülnek használatra, merre és hogyan utaznak a 
felhasználók és eszközök között illetve, hogy milyen útvonalakon  

keresztül jutnak ki a védett hálózatból. A Grayteq DLP egy nagy 
hatékonyságú tevékenység monitorozó és biztonsági politika 
érvényesítő végponti szoftver, melyben a Grayteq DLP Agentek 
felismernek és naplóznak valamennyi fájl interakciót megfigyelve 
azok mozgását valamennyi porton, protokollon, elősegítve a 
veszélyforrások feltárását, a kártékony valamint a vétlen, de 
ettől függetlenül káros tevékenységeket és megfelelő védelmi 
intézkedéseket tesznek azok megakadályozása érdekében. 

Grayteq DLP Funkciók

DLP Monitor Jogosultság Kezelés Adat Karantén Alkalmazás Szabályzás

DLP Titkosítás Behatolás MegelőzésVégpont Védelem Riport és Audit
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Valós idejű védelem
Naplózzon és elemezzen valamennyi adat hozzáférést és 
cselekményt azok megtörténtekor és akadályozza meg a biztonsági 
politikába ütközőket, engedje tovább a rendben lévőket és készítsen 
időbélyeggel ellátott, bizonyító erejű naplókat, majd továbbítsa 
azokat a Grayteq Security Server alkalmazásba valamint riassza a 
biztonsági személyzetet a kihágási kísérlet valamennyi adatával. 
Több, mint 150 előre elkészített előszűrési szabályával a Napló 
Előszűrő gyári politika segít a biztonságilag irreleváns események 
kiszűrésében, csökkentve a naplók átvitelével járó hálózati terhelést. 
A Grayteq DLP iparági sztenderd biztonsági szabályai és politikái 
szintén beépített szabályokként kerülnek leszállításra, ezzel is segítve 
az adatvédelem elsődleges aspektusainak megértését, egyben 
alapul szolgálva a kialakítandó biztonsági politikák elkészítése és 
finomhangolása során.

Fedezze fel az eddig ismeretlen fenyegetéseket
A gyári szűréseken, a Grayteq Classifier által biztosított fájl 
klasszifikáción és cimkézésen át az eszközökön és hálózatokon átívelő 
biztonságilag szabályzott és nem szabályzott fájl elérések naplózásig, a 
Grayteq DLP Monitor lehetővé teszi az ön számára, hogy átfogó képet 
alkothasson arról, hogy érzékeny adatai hol vannak tárolva, ki és milyen 
módon használja őket és hogy merre kerülnek továbbításra. Mindezeken 
túl, mélyreható fájl használati elemzést készíthet, ezzel ismerve fel az 
adatszivárgást eredményező eseményeket és tevékenységeket, melyekre 
korábban nem is gondolt volna.

Klasszifikálja adatait
A Grayteq DLP Monitor által biztosított funkciókon túl a Grayteq 
Classifier fájl klaszifikációs és cimkézési szolgáltatásokat biztosít 
az érzékeny adatok számára. Microsoft Office és Adobe PDF fájljai 
automatikusan vagy manuálisan is klasszifikálásra kerülhetnek, 
vagy éppen a fájlok készítése során a Classifier for Microsoft Office 
beépülő modul révén, ezzel alkalmazva a biztonsági szabályokat 
a klasszifikált fájlokon. Ezen klasszifikációkat a Grayteq DLP 
egyéb biztonsági politika betartatási képességeivel, az Ön céges 
adatvédelme egy újabb réteggel gyarapodik a lehető legkisebb 
felhasználói részvétel és velük szemben támasztott követelmény 
felhasználásával.

Végezzen mélyreható incidens elemzéseket
A Grayteq DLP Monitor rendelkezik az egyik legintuitívabb és 
legerősebb, “lefúrásos” rendszerű analítikai interfészével, mely 
lehetővé teszi az IT szakemberek számára, hogy a tevékenységek 
legmélyére lejutva néhány kattintással ráleljenek egy elkövetőre, 
egy adott cselekményre, eseményre, egy eszközre, fájlra, idősávra, 
portra, protokollra vagy képernyő felvételre akár a legnagyobb 
mennyiségű napló információban is, míg a Grayteq DLP Report 
and Audit funkciói révén manuális és automatikus jelentéseket 
készítsenek a legfelső vezetés számára, vagy mindezeket átfogó 
jelentésekbe rendezzék a Grayteq DLP Dashboard használata révén.

A következő lépés
További információkért látogasson el a www.grayteq.com/dlpmonitor 
weboldalra vagy lépjen kapcsolatba velünk a  
www.grayteq.com/contact oldalon.

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 
elérhetőségeivel 
support@grayteq.com címre.

Teljeskörűség
A Grayteq DLP 
naplóz valamennyi a 
számítógépeken történő 
eseményt. Valós idejű 
megfigyelőképessége révén 
értesülhet bármely adat 
elérésről. A manuális és 
automatikus jelentés-készítés 
menedzsment szintű 
jelentések létrehozását teszik 
lehetővé, míg nemkívánatos 
eseményeiről, riasztás 
kaphat.
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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.

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.

Think different

Do different

Az Ön Grayteq Partnere:

Grayteq a Weben
Honlap
www.grayteq.com/hu-hu/

DLP
www.grayteq.com/hu-hu/dlp

Classifier
www.grayteq.com/hu-hu/
classifier

DLP Titkosítások
www.grayteq.com/hu-hu/
encryptions

DLP Dashboard
www.grayteq.com/hu-hu/
dashboard

Árak
www.grayteq.com/hu-hu/prices

Szolgáltatások
www.grayteq.com/hu-hu/
services


