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Fő Előnyök

•  Normál, Csak Olvasható 
és tiltott kezelési módok 
bármely végponti adattároló 
eszköz számára.

•  Automatikus végponti 
eszköz és adattároló leltár, 
az adattárolók felismerése 
csatolási pont, sorozatszám 
és hardver azonosító 
alapján.

•  Egyedi védelmek bármely 
végponti eszközhöz.

•  Valamennyi csatlakoztatott 
adathordozóról 
automatikusan elkészített és 
karbantartott adatbázis áll 
rendelkezésre. 

•  A felhasználók felúszó 
ablakos értesítése és 
az eszköz távollétében 
elkészíthető biztonsági 
politikák.

•  Számítógéphez, 
felhasználóhoz és 
csoporthaikhoz rendelhető 
végpont védelmi szabályok.

•  Session-alapú jelentések 
és tevékenység-függő 
riasztások automatikus 
létrehozása.

Endpoint Protection
 Tudja biztonságban rendszere határait!

A különböző hordozható eszközök adattárolási  kapacitásának rohamos növekedésével 
az ezen eszközök álta l  képviselt  adatszivárgási  fenyegetés az üzlet i  adatok védelmének 
szerves részéve vált .  Your t ime is  valuable and your security  shouldn’t  s low you down. 
Legyen akár kormányzat i  szervezet ,  egy versenyszférában működő cég,  egy PR ügynökség, 
egy ügyvédi  i roda vagy bármely más t ípusú vál la lkozás az érzékeny adatok k isz ivárgásának 
és elvesztésének megakadályozása egyszerű és megf izethető kel l  legyen.  A Grayteq DLP 
Endpoint Protect ion fej lett ,  valós idejű védelmet biztosít  az ön adatai ,  eszközei  és üzlete 
számára egyaránt.

Eltávolítható média védelem
Az érzékeny adatok szándékos kiszivárogtatás, vagy akár egy vétlen 
felhasználó általi elvesztése egy védetlen USB eszközön igen komoly 
következményekkel járhat a szervezet számára. Veszélyeztetheti 
az üzletmenetet, a piaci pozíciót, adatokat szivárogtathat ki a 
konkurrencia számára, megsértheti a GDPR törvényt, ezzel előre 
nem számítható léptékű anyagi és egyéb veszteségeket okozva. 
Ennek megakadályozására készítettük el az iparág egyik legfejlettebb, 
teljesen automatizált, felhasználó-transzparens, központilag 
menedzselt eltávolítható média védelmés, tele egyedi védelmi 
megoldásokkal.

Ismert vagy ismeretlen
Az élet egyik legfontosabb kérdése, hogy hogyan különböztessük 
meg a helyest a helytelentől. A végponti eszközök kezelésében 
ugyanez a kérdés merül fel azzal a kiegészítéssel, hogy mindezt 
mennyire megbízhatóan tudjuk megtenni. A Grayteq DLP Endpoint 
Protection, New Storage Action funkciója ezen különbség-
tételt valósítja meg közvetlenül a tároló csatlakoztatásának 
pillanatában.A Grayteq DLP blokkolja az ismeretlen tárolóeszközök 
csatolását, amennyiben a New Storage Action Tiltott beállítású, 
csak “befelé jövő” adattovábbítást engedélyez, ha a beállítás Csak 
Olvasható vagy akadálytalan, mindkét irányú adatmozgást biztosít, 
ha a beállítás Normál.

Grayteq DLP Funkciók

DLP Monitor
Rights 
Management Data Quarantine

Application 
Management

Encryption for DLP Host Intrusion  
PreventionEndpoint Protection Report & Audit
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Eszköz kezelés
A Grayteq DLP Endpoint Protection képes a csatlakoztatott tárolók 
egyedi beazonosítására, kiolvasva és adatbázisában tárolva az alábbi 
azonosítókat:

•     Név

•     Csatolási pont

•     Sorozatszám

•     Hardver azonosító

•     Gyártó azonosító
Elég, ha egy tárolót egyszer csatlakoztatnak egy védett számítógéphez, 
melynek Grayteq DLP Agentje valamennyi fenti adatot kiolvas az 
eszközből és továbbít a Grayteq Biztonsági Szerver adatbázisába. 
Az azonosítók használatával könnyen alkothat politikákat, melyeket 
hozzárendelhet egy adott felhasználóhoz, felhasználói csoporthoz, 
egy szervezeti egységhez, egy géphez, gép csoporthoz vagy éppen 
valamennyi felhasználóhoz vagy géphez.

Eszköz hozzárendelés
A Grayteq DLP Endpoint Protection segítségével egy kattintással 
hozzárendelhet egy eszközt vagy tárolót egy felhasználóhoz, 
számítógéphez, csoporthoz, engedélyezve az eszköz Csak-Olvasható 
vagy Normál használatát. Minden eszköz és tároló az egyedi 
azonosítói használatával kerül hozzárendelésre a szintén egyedileg 
azonosított felhasználó(k)hoz, ezzel téve ő(ke)t számonkérhetővé 
az eszközzel elkövetett valamennyi cselekményért. A cégszerte 
használt eszközöket Valamennyi Felhasználóhoz vagy Számítógéphez 
hozzárendelve mindenki számára használhatóvá tehetjük.

Monitorozás és jelentés
Az eltűvoltítható eszközökön vagy akár emailben történő 
adatszivárgás megakadályozása csak egy része a védelmi 
feladatoknak, míg ezeket folyamatos, valós idejű naplózással, 
jelentési és riasztási képességekkel ötvözve a Grayteq DLP 
teljeskörű betekintést tud nyújtani adatvédelme mindenkori aktuális 
helyzetéről, adatai tárolásáról, azok felhasználásáról, az eltávolítható 
eszközökön lévő másolatokról, azok titkosításáról illetve hogy 
továbbításra kerültek-e bármely külső címre.

Védett végpontok és eszközök
Grayteq DLP Endpoint Protection elérhető

•     Email küldésre Microsoft Outlook-on keresztül

•     Email küldésre Web böngészőkön keresztül

•     Lemez-eszközökre;

•     Infravörös és Bluetooth eszközökre;

•     IEEE 1394 Firewire eszközökre;

•     Vezetéknélküli adapterekre (Microsoft Wireless Zero)

•     Soros és párhuzamos portokra csatol eszközökre; 

•     Hálózati eszközökre; (Microsoft és Novell network)

•     PCMCIA eszközökre;

•     USB tároló eszközökre;

Kezdjük

A Grayteq adatvédelmi csapata 
segít kialakítani cégének 
adatvédelmi elvárásait, a 
prioritásokat és a klasszifikációs 
rendet és megosztja Önnel a 
legjobb iparági gyakorlatokat.

Küldje el kérdéseit és  
elérhetőségét a 
support@grayteq.com címre.

Átfogó

•  Biztosítsa valamennyi 
végponti eszközét az 
adatszivárgás ellen. 
Külső meghajtók, 
lemezmeghajtók, portok, 
megosztások, hardver 
adapterek. ezekbármelyike 
képviselhet fenyegetés 
érzékeny adatira nézve. 
Ön dönt, hogy melyek 
használatát engedélyezi és 
melyeket tilt és a Grayteq 
DLP ennek megfelelően 
fog működni.

Eszköz, Média, Email.
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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


