DeviceLock® DLP

פתרונות למניעת דלף מידע

Pr oactive Endpoint Security

פיקוח ,התראה ,תיעוד והגבלת העברת מידע

כמה קל להוציא מידע מהארגון שלך?
·האם משתמש יכול לחבר דיסק  USBלמחשב ולהעתיק מידע?
·האם ניתן להעלות קבצים לשירותי אחסון בענן (?)Dropbox\Gdrive
·האם יש פיקוח על משלוח קבצים מצורפים באימייל?
·האם ניתן להעביר קבצים דרך תוכנות מסרים מידיים (?)Skype
·האם משתמש יכול להעתיק קבצים מהרשת בחופשיות?
·האם צורב  DVDמגיע כסטנדרט עם כל מחשב חדש?
·האם ניתן להדפיס כל מסמך ,כולל צילומי מסך ללא פיקוח?
·האם ניתן להעתיק תוכן חסוי ל?)Copy/Paste( Clipboard -

החוליה החלשה -
מחשב והרשאות המשתמש

G-Mail
Outlook

Skype
Printer
Dropbox

DVD R/W

USB Disk

בחן את עצמך :בכמה דרכים ניתן להוציא מידע
מהארגון שלך ללא תיעוד ופיקוח?

ארגונים מבינים היום שלמרות שהשקיעו במנגנוני הגנה היקפיים
כדוגמת  Firewallsו VPN -בסופו של דבר חוסן המערכת שלהם נמדד לפי
החוליה החלשה בשרשרת שהינה בחלק גדול מהמקרים מחשב משתמש
הקצה והרשאות משתמשים.
במקרים רבים נתונים רגישים משותפים בין בעלי עניין שונים כמו עובדים ,עובדי חוץ ,שותפים ולקוחות
דבר שמגדיל את הסיכוי שמידע חסוי יגיע לידיים בלתי מורשות שלא במתכוון או בכוונת זדון.

 DeviceLock DLPהינה חבילת תוכנה
המספקת כלים להתראה ,פיקוח ,תיעוד
והגבלת העברת מידע
·בעזרת  DeviceLock DLPתוכל לשמור טוב יותר על המידע שלך ולוודא
שהעברת מידע תעשה תחת תיעוד ופיקוח.
·בעזרת  DeviceLock DLPתוכל לשלוט על זרימת
מידע ברמות שונות כמו :התקנים מקומיים בסגנון USB \ DVD
ופרוטוקולי תקשורת כמו .HTTPS, Skype, MAPI
·בעזרת  DeviceLock DLPתוכל לסנן הרשאות גישה לפי
סוגי קבצים ( )FileTypeולפי תוכן (.)Content Filter
·תוכל לקבל התראות בזמן אמת במייל ברגע שמשתמש
מנסה ,מצליח או נכשל בביצוע פעולה חריגה וכן לצפות
בריכוז כל האירועים המדווחים בלוג מרכזי בשרת.
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למה ?DeviceLock DLP
ניהול ,גמישות ויעילות
·ניהול קל ואינטואיטיבי בעזרת כלים סטנדרטיים הנפוצים בכל ארגון כדוגמת
.Windows Group Policy
התקנה מרחוק
צד
ולמערכות
למייל
אמת
בזמן
דיווחים
קבלת
המאפשר
·מנגנון התראות
Domain
Policy
שלישי באמצעות .SNMP
·יכולות ניטור מחשבי קצה בזמן אמת כולל שמירת  Logבשרת מרוחק.
·תמיכה במחשבי .Windows | Mac
שלח התראות
·פתרון מאושר  VMwareו  Citrixלסביבות .Terminal / VDI
על העתקת מידע
·מניעת אובדן מידע על ידי שליטה בהרשאות הגישה למידע
Group Policy
לפי מגוון רחב של אפשרויות:
Object
·סוג המידע (.)File Type, File Content
·מיקום המידע (מחשב מקומי ,התקן חיצוני ,רשת ,אינטרנט וכו').
·חשבון המשתמש (הרשאות לפי קבוצות ומשתמשים).
·הרשאות לפי זמן (יום ,שעה).
·סוג החיבור (המחשב מחובר לרשת המקומית או לרשת
Sales
חיצונית או במצב .)Offline
AD Organizaional Unit
·מיליוני התקנות על גבי מחשבים ברחבי העולם.

חסום העברת
קבצים לWeb-

Marketing

הפצה ,התקנה ,הגדרה וניהול מבוסס Active Directory
מתן הרשאות לפי משתמשים וקבוצות

מענה לכל סוגי המידע

✔
Data in use
הגנה על מידע שנמצא במחשב.
חסימה ,סינון ,ניטור והתראה
מפני העתקת מידע להתקנים
מסוגים שונים.
לדוגמא:
·USB
·Bluetooth
·Firewire
·WiFi
·CD/DVD
·Printers
·Clipboard
·Mobile Phones

✔
Data in motion
הגנה על מידע שנשלח/מתקבל
מהרשת.
חסימה ,ניטור והתראה מפני
העתקת מידע דרך הרשת
לפי סוג התעבורה.
לדוגמא:
·Mail
·SMB
·HTTP/HTTPS
·FTP/FTPS/TELNET
·Social Networks
·Instant Messaging
·Cloud File Sharing
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✔
Data at rest
מיפוי והתראה מפני שימוש אסור
במידע.
סריקת קבצים בכל הרשת ,סינון
וקטלוג מידע לפי קטגוריות ומילות
מפתח ,דיווח והתראה בזמן אמת
על שימוש לא מורשה במידע.
הגנה על מידע שנמצא במקום
שאינו אמור להיות ,לדוגמא:
·הצפנה
·מחיקה
·שינוי הרשאות לפי תרחישים

