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Fő Előnyök

Bizonyító és biztonságos
•  Készítsen bizonyító erejű 

riportokat, bármely 
nézőpontból, melyek 
rámutatnak a kártékony 
tevékenységekre és 
megvédik az ártatlanokat! 
Az ártatlanok megóvása 
az alaptalan gyanúsítástól 
legalább annyira fontos, 
mint a tényleges elkövetők 
beazonosítása.

Pontos és Megbízható
•  “Fogadok a fizetésembe 

a riport tartalmát 
illetően. Mindent úgy 
tartalmaz, ahogy történt.” 
A riportok készítése 
során létfontoságú, hogy 
ne legyen lehetőség a 
naplók és a bizonyítékok 
meghamisítására vagy 
törlésére, vagy olyan 
esemény utólagos 
“naplózására”, mely nem 
történt meg.

Automatizált és egyszerű
•  Automatizált, időzített és 

egyszerűen használható, 
elemezhető, elmagyarázható 
és megérthető. Ezek egy jól 
elkészített riport jellemzői.

Report and Audit
Tegye teljessé adatvédelmét átfogó és megbízható riportokkal.

Valamennyi  biztonsági  megoldás csupán félkezű ór iás megfelelő r iport- ,  és audit  funkciók 
nélkül .  Naplók mi l l ió i t  lehetet len átnézni ,  értelmezni  és érdemben felhasználni  egy rugalmas, 
egyszerűen paraméterezhető r iport-megoldás nélkül ,  mely előre elkészített  r iport  és audit 
sablonokkal  át láthatóvá,  időzíthetővé,  gyorssá és hatékonnyá teszi  a r iportok kezelését . 
Mivel  egy biztonsági  v izsgálat  során a naplók alapján készített  r iportok nyújtanak egyedül 
lehetőséget a bűnösség vagy az ártat lanság megál lapításához,  így a r iportok megbízható 
elkészítése a legfontosabb valamennyi  adatvédelmi funkció között .  Miközben a DLP naplók 
bizonyítékul  szolgálhatnak az elkövetőről ,  megvédhetik a lo já l is  fe lhasználókat az alaptalan 
gyanúsítástól  és segítenek megkülönböztetni  a szándékosan kártékony cselekményeket a 
vét len eseményektől . 

Szabadon konfigurálható riportok
Egy fájllal történt esemény, egy adott felhasználó által, adott gépen 
vagy gépeken történt hozzáférés vagy cselekmény manuális fellelése 
a naplók milliói között gyakorlatilag lehetetlen, valamely kézi vagy 
automatikus csoportosítás vagy rendezés nélkül. A Grayteq DLP 
beépített riport-motorja a Security Orchestrator (SO) felületén  
keresztül kellően erőteljes ahhoz, hogy ezt akár a folyamatosan 
frissülő naplókon is elvégezze, egy bármely hosszúságú idő 
periódusra vetítve, kifejezetten az elvárt riport eredmény fényében.

Automatizált riportok
Automatizált és időztett beállítások révén az ismétlődő és azonos 
szemszögből elkészíthető riportok beállítása szintén csak néhány 
kattintás, melynek révén a Grayteq DLP Report & Audit funkciója 
azonos formátumban, időről időre frissített és automatikusan 
elkészített, felsővezetői szintű riportokat készít. Az IT vezetők 
számára nincs megnyugtatóbb, mint a napindító kávé mellett egy 
professzionálisan elkészített biztonsági jelentést olvasni arról,  hogy 
nincs nem-kezelt biztonsági esemény. 

Grayteq DLP Funkciók

DLP Monitor Rights Management data Quarantine Application 
Management

Encryption for DLP Host Intrusion  
PreventionEndpoint Protection Report and Audit
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File Audit
A Grayteq DLP File Audit funkció egy olyan egyedi funkció 
készletet biztosít, mellyel az IT biztonsági kollégák fájl auditokat 
hajthatnak végre tetszőleges szemszögből, időintervallumra, elvárt 
eredménnyel. A célzott riportok akár a valós idejű naplókból, 
akár archív állományokból történő létrehozása szempontjából 
létfontosságúak és jelentőse segítséget nyújtanak a Grayteq DLP File 
Audit előre elkészített riport-sablonjai.

File Audit funkciók
•     Standard File Audit riport 

Válasszon ki egy naplóbejegyzést és kattintson a Standard File 
Auditra és a Grayteq DLP automatikus elkészít egy fa-szerkezetes 
áttekintést a naplóban szereplő fájlról, a napló időpillanatától a 
riport lekérésének pillanatáig.

•     Standard File Audit a fájl keletkezésétől 
Válasszon ki egy naplóbejegyzést és kattintson a Standard File 
Audit from Creation-re és a Grayteq DLP automatikus elkészít egy 
fa-szerkezetes áttekintést a naplóban szereplő fájlról, a készítése 
pillanatától a riport lekéréséig.

•     File Origin riport 
Felkutathatja az adott naplóban szereplő fájl eredetét a Grayteq DLP 
naplók legkorábbi pillanatáig vsszamenőleg.

•     File Origin és Standard File Audit riport 
Kutassa fel a fájl legelső - Grayteq DLP naplókban létező - verzióját 
és ábrázolja a teljes létezés-történetét egy riportban.

•     File Existence History report 
Keresse meg a hálózaton található valamennyi tárolási helyet, ahol a 
kiválasztott fájl megtalálható.

Media Audit
A fájl auditok mellett, az adattárolókról készített riportok, hogy 
azokat ki csatlakoztatta, mely gépekbe, mely adatokat töltötte le 
vagy fel az eszközre, hogy mely adatok vannak az adott pillanatban 
hordozható médiákon egytől-egyig létfontosságú információk 
lehetnek. A Grayteq DLP név, csatolási pont, sorozatszám és 
hardver-azonosító alapján is képes a csatlakoztatott hordozható 
tárolók beazonosítására és a Media Audit funkció révén az azokon 
történt adatmozgásokról riportok elkészítésére, akár az adott eszköz 
vagy eszközök távollétében is.

Tároló Audit funkciók
•     Media Connection Report 

Tudjon meg mindent arról, hogy mikor, mely gépekbe került 
csatlakoztatásra az adott hordozható tároló, megjelenítve a csatolás 
és a leválasztás pillanatát, a számítógép nevét, melyhez az adott 
időintervallumban a tárolót csatlakoztatták és a tároló csatlakozási 
állapotát.

•     File Operation report 
A file Operation Report az adott csatlakozási “session” alatt a tárolón 
történt adatmozgások részleteit jeleníti meg.

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.

A következő lépés
További információkért kattintson a https://www.grayteq.com/hu-hu/dlp/
monitor.aspx weboldalra vagy lépjen kapcsolatba velünk a 
www.grayteq.com/contact oldalon.

Támogatott rendszerek
A Grayteq DLP valamennyi 32- 
és 64-bites Microsoft Windows 
Desktop és Server operációs 
rendszert támogat az alábbiak 
szerint.

Desktop operációs rendszerek

•  Windows 8.1
•  Windows 10
•  Windows 11

Server operációs rendszerek

•  Windows Server 2012 R2
•  Windows Server 2016
•  Windows Server 2019
•  Windows Server 2022
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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

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

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.


