DataSafe
GROUP POLICY-INTEGRATED DATA LEAK
PREVENTION (DLP) FOR PROTECTING

Prečo uvažovať o
Endpoint DLP riešení?
Podľa štatistík býva viac ako polovica firemných dát uložená bez
akejkoľvek ochrany na koncových zariadeniach. Citlivé dáta,
medzi ktoré môžu patriť napríklad informácie o zákazníkoch,
obchodné tajomstvo, zmluvy alebo dokumenty zhromažďujúce
duševné vlastníctvo sú tak vystavené vysokému riziku straty
alebo odcudzeniu. Jednoduchý prístup užívateľov /
zamestnancov k prenosným diskovým zariadeniam s rozhraním
USB ( flash-disky ,MP3 prehrávače a fotografické aparáty) potom
toto riziko ešte ďalej zvyšuje. Organizácie a firmy tak stoja pred
nutnosťou chrániť svoje dáta aj za firemným firewallom vnútri
vo firemnom prostredí. Dáta, ktoré sa snažíte chrániť za
firewallom aj pomocou hesiel, je veľmi pravdepodobné, že Vám
aj naďalej unikajú cez prsty. Únik dát môže začať u nič
netušiacich zamestnancov alebo zlomyseľných používateľov,
ktorí kopírujú firemné alebo citlivé informácie z ich PC na flash
disk, smartphony, PDA, СD/DVD, alebo iné praktické formy
prenosného úložiska. Únik dát môže tiež pochádzať zo
zdieľaných súborov alebo krádežou zariadení. Riešenie Data Safe
data leak prevention (DLP) rieši všetky tieto hrozby. Data Safe
DLP presadzuje v oblasti ochrany údajov a auditorskej politiky
maximálnu mieru bezpečnosti. Data Safe zabraňuje úniku dát
uložených na firemných počítačoch, notebookoch, zdielaných
sieťových a úložných systémov.

OBLASTI OCHRANY DÁT A ICH SPRÁVA
• Ochrana dát online šifrovaním
• Obmedzenie používania výmenných médií
• Monitoring používania dát a chovanie užívateľa
• Proaktívne návrhy nastavenia bezpečnostných politík
• Jednoduché nasadenie a centrálny management

SENSITIVE INFORMATION
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Endpoint DLP - ako funguje Data Safe
Data Safe zabezpečuje ochranu informácií a dát na
koncových staniciach meraných vo viacerých vrstvách.
Kombinuje ochranu dát online transparentným šifrovaním
s obmedzením nežiadúceho používania výmenných médií.
Pomocou centrálnej vzdialenej správy tak možno ľahko
chrániť dáta na notebookoch, koncových staniciach
užívateľov a zároveň účelne obmedzovať využívanie
výmenných zariadení užívateľmi. Jednoduchá
implementácia a jednoduché ovládanie sú hlavnými rysmi
produktu. Data Safe nevyžaduje priamu interakciu
užívateľa a nevyžaduje tak po ňom akúkoľvek zmenu
zaužívaného štýlu práce. Pokrokový spôsob proaktívneho
poskytovania informácií umožňuje mať prehľad napríklad o
tom, aké dáta má užívateľ uložené na počítači a kde, ako
často s týmito dátami pracuje, prípadne či sa blíži koniec
platnosti šifrovacích kľúčov. Nové nastavenia sú
automaticky aplikované na klientoch, bez akejkoľvek
interakcie užívateľa.
Data Safe je postavený na minimálnej náročnosti na
implementáciu, prevádzku, správu a používanie. Nízke
hardvérové nároky umožňujú prevádzku prakticky v
akomkoľvek prostredí. Ide o úplne nový produkt
postavený na moderných technológiách, maximálne
previazaný s doménovým prostredím (Active Directory) a
operačným systémom Windows.

Discovery

S Data Safe, security administrátori môžu presne
definovať prístupové práva k funkciám a práce pri
prenášaní, ukladaní a prijímaní dát na médiách
pripojených k firemnom počítači. Secure prostredie
umožňuje, aby všetky oprávnené činnosti používateľov
prebehli nerušene a blokuje akékoľvek náhodné alebo
zámerné pokusy vykonávať operácie mimo nastavených
pravidiel. Data Safe poskytuje priamy prístup k riadeniu
DLP, ktorá umožňuje správcom použiť známe objekty
Microsoft Windows Active Directory® Group Policy
Objects (GPOs) a administrátorskej konzoly.

Tieto centrálne definované politiky v Active Directory sú
automaticky tlačené do distribuovaných agentov.
Data Safe umožňuje administrátorom centrálne
riadenie, logovanie, upozornenia a analyzovanie
koncových užívateľov na všetkých typoch periférnych
zariadeniach a portoch.
Prístup zamestnancov k citlivým dátam vo vnútri firmy
a ich následná strata alebo odcudzenie patrí k najčastejším
príčinám bezpečnostného incidentu. Aj prostý servisný
zásah môže znamenať, že sa vaše dáta spoločne s
notebookom alebo len s pevným diskom dostanú mimo
chránené firemné prostredie. Riešenie Data Safe tieto
riziká eliminuje on-line šifrovaním v okamihu ukladania
súborov na lokálne disky. Prístup k súborom je umožnený
len dešifrovaním autorizovaným užívateľom.
Efektívna správa šifrovacích kľúčov v riešení Data Safe
umožňuje oprávneným používateľom bezpečne a ľahko
pristupovať k dátam na ich pracovných staniciach a
notebookoch. Centrálna správa poskytuje jednoduchý
spôsob správy vydaných šifrovacích kľúčov, a ich bezpečné
uloženie a obnovu v rôznorodom prostredí organizácie.
Riešenie Data Safe zabezpečuje priebežný zber,
spracovanie a vyhodnotenie prevádzkových informácií
získavaných z klientskych staníc do prehľadov, ktoré
umožňujú správcovi aktívne nastavenie optimálnych
bezpečnostných politík a následné overovanie ich
dodržiavanie. Bezpečnostnú politiku tak možno ľahko
nastaviť, vynútiť a kontrolovať s cieľom znížiť bezpečnostné
riziká na minimum. Všetky prípadné bezpečnostné incidenty
sú zaznamenávané pre vyhodnotenie rizíkie.
Data Safe eliminuje riziko úniku citlivých informácii z
počítačov zamestnancov v dôsledku jednoduchej
nedbanlivosti, úmyslu alebo krádeže. Data Safe DLP je
bezpečnostná platforma, ktorá obsahuje šablony politik v
oblasti ochrany údajov a podporuje dodržiavanie
podnikových pravidiel aj HIPAA, Sarbanes-Oxley, and PCI
DSS.
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Data Safe Vlastnosti a Benefity
Data Safe patrí k špičke bezpečnostných endpoint riešení.

Active Directory Group Policy.
Data Safe - konzola je integrovaná priamo s Microsoft
Management Console (MMC) Active Directory (AD) Group
Policy interface. S Group Policy a MMC- interfaces sú
kompletne oboznámený AD administrátori, preto nie je
potrebné robiť špeciálne školenie na správu endpoint DLP.
Samotná prítomnosť konzoly Dátového Trezoru v Group
Policy administrátorovom počítači umožňuje priamu
integráciu do Group Policy Management Console (GPMC)
alebo Active Directory Users & Computers (ADUC) consoly
bez akýchkoľvek skriptov, ADM šablón. Administrátori
môžu dynamicky spravovať Windows endpoint nastavenia
spolu s ďalšimi Group Policy–automatizovanými úlohami.
Zoznam zariadení. Z mnohých vrstiev Windows
bezpečnosti zariadení podporovaných Dátovým Trezorom,
USB zariadenia a zariadenia ID vrstvy sú riešené pomocou
whitelist zoznamu. Administrátori môžu vyhľadávať a
pridávať do whitelistu špecifické firemný model USB
zariadení a Data Safe povolí len určeným užívateľom alebo
skupinám užívateľov mať prístup k nim na koncovom bode.
Všetky ostatné nepoznané zariadenia a nedefinovaný
užívatelia sú blokovaní.
Varovanie. Data Safe umožňuje v reálnom čase
upozorňovanie na udalosti a citlivých užívateľských aktivít
na chránených koncových Windows.

Monitoring Agent. Agenti Data Safe môžu byť sledovaný
na diaľku na vzdialených počítačoch so systémom
Windows v reálnom čase, pomocou kontrolky stavu agenta
( beží, nebeží ), verzie, politiky súdržnosti a integrity.
Podrobné informácie sú zapisované do protokolu logu.
Report Plug-n-Play zariadení. Data Safe umožňuje
správcovi a audítorovi vygenerovať zostavu používania
USB, FireWire a PCMCIA zariadení v súčasnej dobe,
alebo historicky používane zariadenia v danom počítači.
Grafický Report. Data Safe môže generovať grafické
správy v HTML, správcovi a audítorovi vygenerovať
zostavu používania USB, FireWire a PCMCIA zariadení v
súčasnej dobe, alebo historicky používane zariadenia v
danom počítači.
Protokolovanie Audit. Data Safe sleduje používateľa,
jeho činnosti na konkrétne zariadenia na spravovanom
počítači. To umožňuje sledovať udalost užívateľa / skupiny
celý deň/hodina, poľa typ/zariadenie, port/protokol,
podľa číta/zapisuje, podľa úspešný/neúspešný prístup.
Data Safe využíva aj štandartné protokolovanie systému
Windows. protokoly môžu byť triedené podľa kritérii.
Záznamy môžu byť exportované do všetkých štandartných
formátov pre import, alebo pri riešení bezpečnostného
incidentu.
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Technické Údaje
PREHĽAD KĽÚČOVÝCH FUNKCIÍ A ZÁKLADNÝCH TECHNICKÝCH ÚDAJOV
• Plná podpora doménového prostredia (Microsoft Active Directory).
• Prehľadná centrálna správa ponúka správcovi inteligentné nástroje pre rýchle a efektívne rozhodnutia s možnosťou vynútenia ich
dodržiavania a spätnej kontroly. Výsledkom je celkové zníženie prevádzkových nákladov na ochranu informácií a dát spoločnosti.

Klientská časť
•Ochrana dát užívateľa prostredníctvom online 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 tak dáta zostávajú
chránené.
•Audit lokálnych diskov poskytujúci informáciu o ďalších úložiskách
užívateľských dát, ich typoch a frekvencie používania. Vďaka tomu je možné
ochrániť akékoľvek užívateľské dáta, či už sú uložené kdekoľvek na disku.
•Sledovanie a možnosť obmedzenia pohybu dát na výmenných zariadeniach v
organizácii pomocou reštrikcií. Prístup k zariadeniu môže byť blokovaný alebo
povolený v závislosti od typu zariadenia a / alebo jeho výrobnom čísle.
•Minimálne požiadavky na znalosti užívateľa. Produkt nevyžaduje priamu
interakciu a neznižuje tak produktivitu práce.

Serverová časť

•Centrálna správa bezpečnostných politík naprieč organizáciou prostredníctvom
administrátorskej konzole.
•Jednoduchá distribúcia klientov a aktualizácií na koncové stanice prostreddníctvom domény/patch klienta.
•Jednoduché nastavenie politík vďaka proaktívnemu logovaniu a vyhodnoteniu
aktivít užívateľa.

•Automatizovaná evidencia, záloha a pridelenie šifrovacích kľúčov užívateľovi
(depozitár šifrovacích kľúčov).
•Monitoring a vyhodnotenie aktuálneho stavu ochrany dát na koncových
staniciach. Jednoduchá možnosť nastavenia tzv. white-listov 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.

SYSTÉMOVÉ POŽIADAVKY
Klientská časť

Serverová časť

•Windows XP SP3, Windows Vista 32/64bit, Windows 7/8 32/64bit,

•32/64bitová edícia Windows Server 2003, 2003 R2, 2008, 2008 R2, možnosť
použiť aj na SBS verzii.

•.NET framework minimálne 2.0.
•Počítače a uživatelia v doméne Windows.

ĎAĽŠIE INFORMÁCIE

•Microsoft SQL server 2005 a vyšší, možnosť použiť aj Express verziu.
•Dostupný server s Active Directory Domain Services.
Pre ďaľšie informácie navštívte prosím náš web:
na www.securstar.sk alebo kontaktujte obchodné oddelenie
na tel. 0905 445 573 alebo využite mail obchod@securstar.sk

O SPOLOČNOSTI SecurStar Slovakia s.r.o.
SecurStar Slovakia s.r.o. je jedným z popredných poskytovateľov riešení bezpečnosti IT na Slovensku a v Českej
Republike. V úzkej spolupráci so svojimi zákazníkmi - podniky, orgány verejnej správy a medzinárodné organizácie SecurStar Slovakia vyvíja a implementuje vysoko výkonné produkty a state-of-the-art bezpečnostné IT riešenia. Tak
SecurStar Slovakia nielen udržuje IT infraštruktúru bezpečnú pre svojich zákazníkov. Naše riešenia využíva napríklad Ministerstvo
vnútra ČR a Ministerstvo financií ČR. Dáta pomáhame chrániť aj ďalším orgánom štátnej správy a samosprávy, školám,
zdravotníckym zariadeniam rovnako tak ako bankám a malým aj veľkým firmám. Sme lídrom pre real-time šifrovanie diskov a
počítačovej bezpečnosti. S viac než ako 60 0000 inštaláciami v Slovenskej Republike a v Českej Republike sú naše bezpečnostné
produkty najčastejšie používané na trhu.

