
Chránime         
váš digitálny svet



SPOZNAJTE NAŠE POSLANIE
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OCHRANA DÁT 
ŠIFROVANÍM

neoprávnení užívatelia
nemajú prístup k Vaším 

citlivým dátam

KONTROLA PRÍSTUPU 
K FIREMNÝM DÁTAM

kontrolovať kto a ako môže 
pristupovať  a pracovať s 

informáciami

OCHRANA PRED 
KYBERNETICKÝM 

ÚTOKOM
naše riešenia sú schopné ochrániť 
váš business pred kybernetickými 

útokmi

Ochrana počítačov a dát v komerčnom sektore, ako aj domácich užívateľov
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MÁME ŠPECIÁLNUOCHRANUPRE VÁS

Drive Crypt

1344 bit šifrovanie
1344 Bit, vojenské hard diskové šifrovanie 
použitím najpoužívanejších a najlepších 
šifrovacích algoritmov, ako sú AES, Blowfish, 
Tea 16, Tea 32, Des, Triple Des, Misty 1, alebo 
Square

Partition encryption
Umožňuje šifrovanie celého pevného disku, 
oddielu, rovnako ako vytvorenie virtuálneho 
kontajnera súborov, ktorý bude ukladať všetky 
šifrované informácie

Skrytie dát do hudobných wav
Steganographická funkcia umožňuje skryť 
všetky citlivé informácie do hudobných 
súborov. Len autorizovaný užívatelia môžu 
pristupovať ku chráneným informáciám, iný 
užívatelia budú vidieť len hudbu na počítači

Ochranné mechanizmy
DriveCrypt obsahu mechanizmy, ktoré 
úspešne chránia údaje pred útokmi na 
šifrované zväzky

Čistenie
DriveCrypt zaisťuje, že zmazané súbory 
nebudú nikdy obnovené pomocou špeciálnych 
diskových nástrojov 

Externá hardverová podpora
DriveCrypt môže byť použitý s externými 
hardvérovými zariadeniami, ako sú odtlačky 
prstov a čipové karty, čítačky, rovnako ako 
USB tokeny. To umožňuje dvoj-úrovňové 
overenie 

Neviditeľné priečinky
Môžete vytvoriť neviditeľný disk v priečinku 
alebo oddiely s prístupom len s vašim heslom

Sniffing ochrana
DriveCrypt obsahuje špeciálne funkcie, ktoré 
bránia heslá pred hackermi alebo trójskymi 
koňmi, ako Back Orifice, SubSeven atď.



DCPP poskytuje v reálnom čase "on the fly" 256 bitové šifrovanie. Keď sú dáta prečítané z pevného disku, DCPP ich automaticky dešifruje do pamäte, keď 

ich uložíte, sú automaticky znova zašifrované späť na disk

DriveCryptPlus Pack
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Drive Crypt

 je to najjednoduchšie a 
najefektívnejšie riešenie 
pre ochranu dát
 Nespomaľuje výkon vášho

PC (menej ako 3% CPU)

PLUS PACK

VLASTNOSTI
 Ochrana pres štartom PC 

 Celodiskové alebo čiastočné HDD šifrovanie

 Šifrovanie na úrovni sektorov

 Skrytie celého OS

 AES 256 bitové šifrovanie

 Ochrana proti surovej sile

 Šifrovanie externých zaradení

 USB token autentifikácia pre-boot

 (Rainbow a Aladdin)
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Drive Crypt Plus PackEnterprise edition

Transparentné operácie
Pracuje transparentne na pozadí, takže 
koncoví užívatelia nemusia absolvovať 
školenie alebo zmeniť ich pracovné správanie

Import užívateľov z active 
directory
Uživateľské zoznamy sa dajú ľahko a rýchlo 
vytvárať alebo importovať z Active Directory

Komplexná politika hesiel & 
vzdialená obnova hesla
Jednoduché nastavenie politiky hesiel pre celú 
spoločnosť
zabudnuté heslá sa dajú vzdialene obnoviť

Externá hardverová kontrola
na pre-boot úrovni
DriveCrypt Plus Pack Enterprise može byť 
použitý so zariadeniami, ako sú USB tokeny
(Rainbow iKey alebo Aladdin eToken) na pre-
boot.

Administrácia užívateľov
Každý užívateľ dostane svoju úroveň prístupu, 
v závislosti na svojich prístupových 
oprávneniach.

Ochrana proti 
neautorizovanému prístupu
Všetky dáta sú šifrované a sú viditeľné len pre 
oprávnených užívateľov. Neoprávnená osoba 
sa nemôže ani prihlásiť, ani skúmať stav, dáta 
alebo ich štruktúru

Single Sign-on
Stop dvojitému prihlasovaniu! Single Sign-on 
umožňuje automatické užívateľské prihlásenie 
na pre-boot (podporuje doménové prostredie)

Obnova
Administrátori môžu vytvoriť disk alebo CD 
pre obnovu dát na počítači



Majte uložené svojeDÁTA v bezpečnom TREZORE
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Kombinuje ochranu dát online transparentným šifrovaním s obmedzením 
nežiadúceho používania výmenných zariadení.

KLIENTSKÁ ČASŤ SERVEROVÁ ČASŤ
 Ochrana dát užívateľa prostredníctvom transparentného šifrovania 

súborov na koncovej stanici (symetrická kryptografia, použitie silného 
algoritmu AES 256bit). Všetky dáta v užívateľskom profile sú 
automaticky šifrované. V prípade odcudzenia alebo straty zariadenia, 
všetky dáta zostávajú chránené

 Audit lokálnych diskov poskytuje informáciu o ďalších úložiskách 
užívateľských dát. Vďaka tomu je možné ochrániť akékoľvek 
užívateľské dáta uložené kdekoľvek na disku.

 Monitoring a možnosť obmedzenia pohybu dáta na externých 
zariadeniach v organizácii pomocou reštrikcií. Prístup k zariadeniu 
môže byť blokovaný alebo povolený v závislosti od typu zariadenia     
a / alebo jeho výrobného čísla

 Minimálne požiadavky na znalosti užívateľa. Produkt nevyžaduje 
priamu interakcie a neznižuje produktivitu práce

 Centrálna správa bezpečnostných politík naprieč organizáciou 
prostredníctvom administrátorskej konsole

 Jednoduchá distribúcia klientov a aktualizácií na koncové stanice 
prostredníctvom domény

 Jednoduché nastavenie politík vďaka proaktívnemu logovaniu a 
vyhodnoteniu aktivít užívateľa

 Automatizovaná evidencia, záloha a prideľovanie šifrovacích kľúčov 
užívateľovi (depozitár užívateľských kľúčov)

 Monitoring a vyhodnotenie aktuálneho stavu ochrany dát na 
koncových staniciach. Možnosť nastavenia tzv. white-lists pre prístup 
k výmenným zariadeniam

 V prípade straty notebooku možno vďaka priebežnému logovaniu 
stavu ochrany vykonať spätný audit a preukázateľne zistiť  / doložiť, či 
nedošlo k úniku nešifrovaných dát

 Databáza postavená na efektívnom nástroji Microsoft SQL 



Tento nový softvér vám umožní sledovať pracovnú činnosť zamestnancov a získať presné štatistiky a informácie o každom zamestnancovi

OptimUser
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VLATNOSTI
 Jednoduchosť – Inštalácia je jednoduchá a intuitívna

 Rýchlosť – Už za hodinu viete, či vaši zamestnanci pracujú alebo 
surfujú na Facebooku

 Bezpečnosť – Všetky dáta sú šifrované. To, čo OptimUser zistí, viete 
tak len vy a nikto iný

 Efektívnosť – Monitorovací software vám zníži nepracovnú aktivitu až o 
80 %

Riešenie

 pomôže vám presne
zmerať morálku v kancelárii

OptimUser



Personálny audit Vám pomôže sledovať pracovné úsilie jednotlivých zamestnancov a aj kontrolu ich činnosti na počítači

PersonálnyAudit

Výstupné správy vám umožňujú porovnávanie výkonov v čase
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Účinnosť
Efektívne využitie výpočtovej techniky

Prevencia
Priebežná kontrola práce zamestnancov

Objektivita
Detailné, objektívne a dôveryhodné údaje

Vyhodnotenie
Úspora finančných prostriedkov



USB pod kontrolou
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Použitím techník monitoringu, reštrickcií a šifrovania v jednom riešení 
umožňuje organizácii efektívne zvládnuť bezpečnostné riziká spojené s 
únikom dát

USB pod kontrolou

prináša kontrolovanú prácu s externými pamäťovými médiami, dokáže eliminovať hrozby zo straty alebo 
odcudzenia dát a informácii vlastnými zamestnancami

Podpora splnenia legislatívy na ochranu informácii a dát

Detailné monitorovanie ukladaných a načítavaných súborov na 
externé pamäťové médiá

Zamedzenie korupcie, ktorá pramení z vynesenia, vloženia alebo 
zmeny informácií 

Kontrolovaný prehľad o používaní externých pamäťových médií 
vrátane spôsobu a dôvodu použitia

Okamžité upozornenie na hroziaci bezpečnostný incident



Jednotka na trhu v prevencii a ochrane pred kybernetickými hrozbami
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Platforma FireEye bola účelovo postavená proti dnešným kybernetickým útokom a dopĺňa bezpečnostnú obranu, ako sú generácie firewallov (NGFW), 
IPS, anti-virus (AV), a web brány, ktoré nemôžu zastaviť pokročilý malware.

Dnešné pokročilé útoky sú zamerané na získanie cenených – citlivých osobných informácii, duševného vlastníctva, prihlasovacích údajov, informácií o situácii spoločnosti a každý
útok je často vykonaný cez web a email, a v niekoľkých fázach.

@

Email security EX
EX je platforma, ktorá chráni pred spear-phishing e-
mailovými útokmi, ktoré obchádzajú anti-spam 
a ďalšie technológie. 

Web security NX
NX chráni pred: zero-day webovými exploitmi a multi-
protokol spätnými volaniami, aby citlivé dáta a 
systémy zostali v bezpečí

Mobile Threat Prevention (MTP)
Identifikuje a zastaví hrozby pre mobilné zariadenia s 
automatickým hodnotením hrozieb pre organizácie 
kde bezpečnostná politika umožňuje zamestnancom 
pripájať ich vlastné zariadenia

Súborové security FX
FX platforma umožňuje analyzovať zdieľanie súborov v sieti 
pre detekciu a karanténu a malware ktorý sa priniesol do 
siete prostredníctvom webu, e-mailu, alebo manuálne, ako 
sú on-line zdieľanie súborov a prenosné ukladanie súborov

Endpoint security HX
HX je platforma, ktorá umožňuje rýchlejšie, presnejšie 
rozhodovanie o potenciálnych bezpečnostných incidentoch 
na koncových bodoch. Izoluje infikované systémy s jediným 
kliknutím - aj keď sú tieto systémy mimo siete organizácie

Forenzná analýza AX
poskytuje bezpečnostným analytikom hands-o kontrolu nad 
výkonným, auto-nakonfigurovaným testovacím prostredím, 
kde sa môžu bezpečne vykonať inšpekcie na pokročilý 
malware, zero-day a cielené pokročilé pretrvávajúce hrozby 
(APT) útoky vložené do bežných formátov súborov, e-
mailových príloh a webových objektov



12

Slovenská republika
&

Česká republika

4.5 milióna užívateľov

60k inštalácii v SR a ČR

Rakúsko & Poľsko
čoskoro sa rožšírime

SRDCE EURÓPY
chráni svoje dáta



Staňte sa jedným z našich spokojných zákazníkov
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naše ocenenianaše referencie

Kontakt na nás:
Securstar Slovakia s.r.o.
Pribinova 4, 811 09 Bratislava
Email: obchod@securstar.sk, www.securstar.sk

mailto:obchod@securstar.sk
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