SafeGuard Enterprise
Centrální ochrana dat šifrováním
 Ulehčí naplnění bezpečnostních požadavků díky snadnému
prosazení politik a využití podrobného reportingu.

 Nastavování a správa bezpečnostních pravidel z centrální
ovládací konzole znamená
zásadní úsporu času a námahy.

 Přináší nejvyšší úroveň zabezpečení s využitím spolehlivých
šifrovacích algoritmů.

 Spolupracuje se zařízeními, jež
využívají HW šifrování pevných
disků (Opal) i s BitLockerem.

 Nabízí správu hesel, která umožní oprávněným uživatelům sdílet
data bezpečně a jednoduše.

 Využívá nejnovější technologie,
aby byl zaručen nejvyšší možný
výkon šifrovaných zařízení.

Zaměstnanci jsou zvyklí v rámci pracovního tempa přistupovat k remním datům
ze všech možných zařízení bez ohledu na bezpečnost. Díky kompletnímu šifrování
napříč technologiemi zajistíme vašim datům ochranu, ať už se nacházejí na osobních
počítačích, remních sdílených serverech nebo v cloudu. Nyní navíc podporujeme
Windows 8 i 8.1 a poskytujeme šifrování pevných disků pro Mac.
SafeGuard Enterprise představuje ucelené řešení pro ochranu dat — od osobních
počítačů přes remní síť až po cloud.

Chraňte své informace a
zaručte dodržování pravidel
Díky našemu řešení pro vás bude
snadné zabezpečit citlivá data a nasadit
bezpečnostní politiky v celé rmě. Budete
připraveni na nároky bezpečnostních ISO
norem a zabráníte nepovolaným osobám
v přístupu k vašim remním informacím.

 Z jediné ovládací konzole můžete
spravovat šifrování pevných disků,
vyjímatelných zařízení, sdílených
úložišť i dat v cloudu.
 Získáte záruku, že všechna vaše
zařízení jsou neustále zabezpečena.
Díky reportům budete v každém
okamžiku vědět, zda jsou Vaše
nastavení v souladu s vnitřními
předpisy rmy i s legislativou.
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Oceňované šifrovací řešení
Využijte výhod našeho renomovaného řešení,
které chrání miliony uživatelů na celém světě.
Mezinárodně uznávané standardy šifrování
pro zabezpečení pevných disků.
Podpora vícečetných účtů pro bezpečné
sdílení šifrovaných zařízení více uživateli.
Šifrování v pozadí neruší uživatele při práci.
Rychlé šifrování jako volba pro iniciační.
zašifrování disku s minimálními nároky na čas.
Ochrana dat v případě ztráty nebo zcizení média.
Rychlá a bezpečná autentikace pomocí čtečky.
biometrických údajů nebo bezpečnostních smart karet.
Nejnovější technologie Intel, pro zajištění
nejvyššího výkonu počítačů s procesory i5 a i7.

Týmová práce zaměstnanců
bezpečně díky centrální správě
klíčů.
Naše správa bezpečnostních klíčů funguje
v tichém režimu. To znamená, že oprávnění
uživatelé mohou mezi sebou snadno a bezpečně sdílet potřebná data, zatímco vy máte
kontrolu nad jejich ochranou.
Správa uchovávání, sdílení a změny
bezpečnostních klíčů z naší centrální konzole.
Záruka snadného přístupu k datům a jejich obnova
v případě nouze (například pokud dojde k havárii počítače).
Rychlý a bezpečný přístup k šifrovaným diskům a souborům
na různých úložištích pomocí automatického přiřazení
bezpečnostního klíče v rámci centrální ovládací konzole.

Rychlá obnova dat pro zachování
výkonu pracovníků i systémů
Získejte zpět čas, který ztrácíte kvůli
zdlouhavým obnovám dat, když vaši
zaměstnanci zapomenou heslo, ztratí
autorizační klíč nebo opustí společnost.
Rychlá obnova uživatelských hesel pomocí ověřovacích
otázek pokládaných telefonicky nebo přes webový portál.
Samoobslužná obnova ztracených hesel umožní uživatelům pokračovat v práci bez
čekání na obnovu hesla administrátory.
Obnovení kongurace poškozeného
operačního systému z šifrovaných disků pomocí externí bootovací volby ve Windows PE.

Rychlé nasazení z jediné lokality
Pro centrální vzdálenou instalaci použijte standardní
instalační balíčky pro Windows a zvolte instalaci
SafeGuard Enterprise na počítače všech pracovníků.
Celý proces je velmi jednoduchý, protože nevyžaduje
žádné vstupy nebo zásahy na uživatelské straně.
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Co je nového v SafeGuard
Enterprise 6.1
Podpora Windows 8.1 a šifrování pevných disků /
souborů na zařízeních Mac
Chraňte remní data bez ohledu na umístění. Zabezpečte
notebooky, USB disky, síťová úložiště a data uložená
v cloudu. Nyní s podporou Windows 8 a 8.1 pro všechny moduly
a podporou Mac pro šifrování pevných disků a souborů.

Simplied keyring creation
Safe Guard Enterprise zaručuje centralizovanou správu
včetně jednoduché správy hesel. S nejnovější verzí
ušetříte čas díky zjednodušenému přístupu pomocí
tokenů, který nevyžaduje opakované přihlašování.
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Moduly SafeGuard Enterprise
Management Center

Encryption for Cloud Storage

Implementace a prosazení bezpečnostního
rámce pro celou organizaci, jednotná správa
ochrany dat v heterogenní IT infrastruktuře.

Šifrování dat ukládaných na cloudová úložiště z
remních počítačů. Součástí jsou i aplikace pro čtení
těchto dat pomocí zařízení s Apple iOS a Android.

Device Encryption

Native Device Encryption

Transparentní šifrování dat na noteboocích, stolních
PC a externích discích chrání uživatele před
neoprávněným přístupem, zcizením a ztrátou dat.

Umožňuje správu bezpečnostních aplikací
třetích stran, jako je šifrování pevných disků
Windows BitLocker a Mac FileVault2.

Data Exchange

Encryption for File Shares

Bezpečná výměna dat s partnery a zákazníky,
kteří nepoužívají SafeGuard Enterprise,
prostřednictvím vyjímatelných zařízení.

Šifruje data napříč uživatelskými skupinami.
Zabezpečí data na místních discích a serverových
úložištích, a to na úrovni souborů i složek.

Vyzkoušejte zdarma
Zaregistrujte si 30 denní zkušební provoz
na sophos.com/products.
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