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Szeretné, ha

•  Megoszthatna, 
szinkronizálhatna és 
küldhetne érzékeny 
adatokat a kiszivárgásuk és 
elvesztésük veszélye nélkül?

•  Ha ezen adatait 
biztonságosan tárolhatná 
a felhőben és mobil 
eszközein?

•  biztos lehetne benne, 
hogy érzékeny adatai 
nem lesznek elérhetőek 
a felhőben erős titkosítás 
nélkül?

•  valamennyi titkosítása és 
visszafejtése automatikusan, 
felhasználó transzparensen 
és valós időben 
megtörténne?

Cloud Share Encryption
 A titkosított felhő a biztonságos felhő

Napjaink informatikai  rendszerei  egyre több onl ine eszközzel ,  fe lhő szolgáltatásokkal  és 
technológiákkal  bővülnek.  Amennyiben ön a fe lhőben tárol ja és oszt ja meg érzékeny fá j l ja i t 
biztosnak kel l  benne lennie,  hogy azok megfelelő t i tkosítási  védelemmel legyenk el látva, 
mielőtt  fe l töltésrekerülnének a fe lhőbe.  A Grayteq Cloud Share Encrypt ion valós idejű,  erős, 
iparági  standard t i tkosításai  az ön céges adatainak biztonságos felhőben történő tárolását 
hivatottak megvalósítani  biztosítva,  hogy akár céges,  akár a bárki  számára elérhető Microsoft 
OneDrive,  Apple iCloud,  Google Drive,  Dropbox és hasonló megosztott  fe lhőkben kerül jenek 
tárolásra az adatok,  azok a t i tkosítás mel lett  te l jesen nyomon követhető adminisztrat ív 
fe lügyelettel ,  át láthatóan kerül jenek tárolásra.  Egyszerűen tegye a védendő fáj l ja i t  a használt 
fe lhő szolgáltatás hely i  gépen tárolt  mappájába és atöbbit  bízza a Grayteq Cloud Share 
Encrypt ion-re!

Automatikus és transparens
A Grayteq Cloud Share Encrypt ion automatikusan és bármely fe lhasználói  interakciótól 
mentesen t i tkosít  valamennyi ,  a  hely i  gépen lévő felhő könyvtárba kerülő fá j l t .  A Cloud Share 
Encrypt ion álta l  t i tkosított  fá j lok csak védett  környezetben fejthetők v issza,  ahol  a Grayteq 
DLP védelmi szabályai  megvédhetik a v isszafejtett  adatokat .
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Automatikus és transzparens Titkosítás
jelszó, passphrase, kulcs fájl vagy bármely egyéb “kulcs” kiadása vagy 
bekérése nélkül zajlanak le a titkosítási és visszafejtési eljárások, 
ezzel is biztonságban tartva a kulcsokat és csökkentve a felhasználók 
kulcs kezeléssel kapcsolatos felelősségét. Minden titkosítási eljárás a 
felhasználók számára láthatatlanul és érzékelhetetlenül, a háttérben 
történik, a mindennapi munka legkisebb megzavarása nélkül.

Valós idejű visszafejtés a védett környezetben
A Grayteq DLP védett infrastruktúrájában a felhasználók 
akadálytalanul megnyithatják, szerkeszthetik és menthetik a védett 
fájlokat pontosan oly módon, mintha azokat nem védené a Grayteq 
Cloud Share Encryption titkosítása, így a felhasználói élmény a 
titkosítás bevezetését követően sem változik amegszokotthoz képest.

Központosított kulcs kezelés
Kezelje, állitsa rendszerbe, rendelje hozzá vagy éppen vonja 
vissza bármely Clound Share Encryption titkosító kulcsát a felhő 
szolgáltatásairól vagy tárolóiról a Grayteq Security Orchestrator 
központi felületéről.

Teljeskörű audit és jelentés
Készítsen valós idejű jelentéseket a felhőben megosztott fájljairól és 
azok pillanatnyi elérhetőségéről egyetlen kattintással és integrálja 
a titkosítást a Grayteq Data Security rendszerének újabb védelmi 
rétegeként.

A következő lépés
További információkért látogasson el a https://www.grayteq.com/
hu-hu/encryptions/cloudshare/default.aspx oldalunkra, vagy lépjen 
kapcsolatba velünk a www.grayteq.com/contact oldalon.

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

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

Cloud Share Encryption
•  Lehetővé teszi a felhőben 

tárolt információk 
valós idejű kezelését és 
felügyeletét.

•  Tovább emeli a céges 
adatbiztonság szintjét a 
vállalati infrastruktúrán kívül 
tárolt fájlok tekintetében.

•  Lehetővé teszi korlátlan 
számú felhőszolgáltatás 
felügyeletét, mint pl. az 
Apple iCloud, a Microsoft 
OneDrive, a Google Drive, 
a DropBox vagy bármely 
további.

Cloud Share Encryption a

VÉDELEM

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
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