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Tudna róla, ha:

•  Illetéktelen behatolás 
történne a céges 
számítógépeire?

•  volnának nem-menedzselt 
gépek az informatikai 
rendszerében?

•  a biztonsági szoftver 
licenszei lejárnának?

•  a kollégái között rossz 
szándékúak akadnának?

•  magas veszélyességű 
biytons’gi incidensek 
történnének az ön 
rendszereiben?

•  Az üzleti-kritikus adatai egy 
lejárt biztonsági politika 
miatt veszélyben lennének?

Dashboard
 Tényeken alapuló jelenetések, döntéshozók számára.

Napjaink informatikai  rendszerei  napról-napra bővülő eszközparkkal ,  f iz ikai - ,  és v irtuál is 
a lrendszerekkel  bírnak,  melyek folyamatosan emel ik  a korábban nem létezett  végpontok 
számát.  Ezekben az egyre komplexebb rendszerekben a korábban jól  e lkülönített  szakmai és 
biztonsági  fe ladatkörök egyre inkább összemosódnak.  És ahogyan a fe ladatkörök egyesülnek, 
a hozzájuk kapcsolódó felelősségi  körök is  exponenciál isan nőnek.  Azonban egy biztonsági 
rendszer,  a szabályok és pol i t ikák,  r iasztások és el lenintézkedések tel jeskörű megértése és 
nyomon követése nem felsővezetői  sz intű feladat ,  ugyanakkor csak a biztonsági  rendszerből 
képződő megbízható és megfelelően elkészített  je lentések szolgálhatnak a fe lsővezetői , 
biztonság-kr i t ikus döntések meghozatalának alapjául .  A Grayteq Dashboard pontosan 
ezeket a tetszőleges szempontból  e lkészített ,  fe lsővezetői  sz intű je lentéseket biztosít ja a 
döntéshozók számára.

 
Betekintés, mint korábban még soha

A Grayteq Dashboard a Grayteq Data Security  rendszer fe j lett ,  vezetői  betekintő és 
je lentéskészítő modul ja ,  mely tovább bővít i  a  Grayteq DLP beépített  je lentési  képességeit .

Grayteq Data Security Solutions Termékcsalád

DLP DLP Dashboard Encryption for DLP Classifier Classifier for Office
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Számítógépek és Licenszek
Összesítse és kezelje a teljes Grayteq DLP rendszerét, tatsa nyilván 
a menedzselt és nem-menedzselt gépeket, legyen tisztában a lejárt 
szabályrendszerrel vagy licenszel rendelkezőgépekkel és felügyelje a 
licenszek lejáratát.

Riasztások és Elkövetők
A DLP Alert összesítőben ellenőrizze valamennyi naplózott és tiltott, 
Data Quarantine, Endpoint Protection, Access Rights Management, 
Application Management, Host Intrusion Prevention eseményét és 
ismerje meg a legtöbb szabálysértési kísérletet elkövető számítógép és 
felhasználó toplistáját.

Incidens áttekintés
az Incidens áttekintés grafikonok segítségével akár típusok szerinti 
bontásban bemutatja a beállított szabálysértési limiteket meghaladó és 
a legtöbb behatolási kísérletet elszenvedett gépek listáját, az alkalmazás 
szabályzási kihágásokat, a tároló, eltávolítható média és karantén-sértési 
kísérleteket.

Biztonsági politika összefoglaló
A Biztonsági politika összefoglaló rámutat a céges biztonsági politikától 
eltérő szabályrendszert futtató gépeket, a lejárt Grayteq Agenteket 
és az esetlegesen hibásan működő gépeket. Tekintse át valamennyi 
használatban lévő és használaton kívüli biztonsági szabályát és 
politikáját.

Biztonsági rendszer - Szerver áttekintés
Kapjon valós idejű státusz-jelentéseket valamennyi Grayteq Security 
szerveréről és az általa támogatott valamennyi Microsoft SQL, 
PostgreSQL, Oracle és SYSLOG adatbázis-, és rendszerfelügyeleti 
szerverről.

Jelentés összegzés
Tekintse át valamennyi eseti-, automatikus és időzített jelentéseit 
és riasztását, azok utolsó futásának eredményeit és az elkövetkezők 
időzítését.

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

Lépjen kapcsolatba velünk
grayteq.com/contact

Get started

Grayteq data protection expert 
team will work with you to 
understand your unique data 
security requirements, help 
you define priorities and share 
industry best practices.

Email your questions or point 
of interest with contact details 
to support@grayteq.com

Grayteq Dashboard

•  Készítsen biztonsági 
jelentéseket, diagrammokat 
és áttekintéseket egyetlen 
kattintással.

•  Valós időben kerüljön képbe 
a biztonsági anomáliákat 
illetően.

•  Emelje céges biztonság 
menedzsmentje szintjét és 
tartsa védelmét naprakészen.

•  Azonosítsa be a 
fenyegetéseket, azonosítsa  
a kihágások elkövetőit, 
bizonyítsa a kihágási 
kísérleteket és proaktívan 
előzze meg őket.

A Dashboard maga a

BETEKINTÉS

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

Funkciók


