
BOX SECURITY EVENTS

Vylepšený bezpečnostní 
audit pro službu Box
Varonis vám zajistí plně prohledavatelnou auditní stopu událostí týkajících 
se vašich dat ve službě Box a dodá vám informace, díky nimž dokážete 
bleskově vyšetřit případné bezpečnostní incidenty.

Získejte bezpečnostní 
informace o datech 
ve službě Box

 

Zlepšete své zabezpečení pomocí nástroje 
Box Security Events od společnosti Varonis. 
Díky němu uvidíte, co se děje s vašimi daty 
uloženými ve službě Box, budete moci omezit 
riziko, kterému jsou vystavena, a prověřovat 
podezřelé aktivity.

Varonis vám zajistí přehled o bezpečnosti 
vašich dat, ať jsou uložena kdekoli. Budete 
tak moci snadno sledovat uživatelskou 
a souborovou aktivitu, správu uživatelů 
a skupin, a dokonce i aktivitu v oblasti 
sdílení a spolupráce.
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Chraňte svá data v cloudu

Sledujte aktivity a události týkající 
se podnikových dat uložených

ve službě Box.

Nechte se upozorňovat na vysoce rizikové situace, 
jako je sdílení s příliš širokými oprávněními nebo 

vydávání se za jiné uživatele. Zjistěte, která zranitelná 
místa je třeba odstranit.

 

Zjistěte, jaká data jsou sdílena se všemi, 
s různými skupinami atd.

Snadno vytvářejte přehledy víceplatformových 
aktivit, bezpečnostních událostí atd.

Získejte přehled užitečný pro zabezpečení i pro 
auditory prostřednictvím integrované konzole a úplného 

auditního protokolování bezpečnostních událostí.

 

Upozornění na rizikové 
události 
Tradiční auditní protokoly mohou být rozsáhlé, 
obtížně čitelné a někdy je těžké na jejich základě 
provést konkrétní kroky. Se systémem Varonis 
je to jednodušší: získejte kontext událostí, 
nastavujte filtry podle aktuální potřeby a snadno
sledujte aktivitu tak, abyste měli o svých datech 
přehled.

 

Rychlý přehled o hybridních aktivitách: Bezpečnostní události 
na více platformách si můžete prohlížet v jednom uživatelském 
rozhraní, a to včetně uživatelské a souborové aktivity, správy 
uživatelů a skupin a aktivity v oblasti sdílení a spolupráce. 

Informace o bezpečnosti: Filtrujte, vyhledávejte a třiďte podle
typu události včetně událostí typu vydávání se za jiného uživatele, 
sdílení a dalších.

Seznam podezřelých: Přidejte podezřelé uživatele do seznamu 
sledovaných a získáte o nich podrobnější informace.

Analýza a přehledy: Využívejte předdefinovaná vyhledávání 
a vestavěné i vlastní přehledy (včetně plánovaných i dynamicky 
vytvářených přehledů).

www.varonis.cz  | +420 220 972 426



Zjistěte, kde jsou uložena 

vaše citlivá data.

Zajistěte, aby k nim měli přístup 

jen ti, kdo ho potřebují.

 

Odhalte a zastavte malware

a hrozby zevnitř.

Udržujte bezpečné prostředí

bez nutnosti manuální práce.

VYŽÁDAT UKÁZKU

Zamluvte si osobní předvedení 
přední světové platformy 
pro zabezpečení dat

Jako jednička na trhu umožňuje naše platforma pro zabezpečení 
dat bezprecedentní škálovatelnost. Systém Varonis se už více než 
deset let osvědčuje v provozu v sítích s miliardami událostí.

PRAKTICKÉ PŘEDVEDENÍ PRODUKTU

Získejte úplný přehled a kontrolu 
nad svými daty
Zjistěte, proč více než 6300 z největších světových firem používá software 
Varonis k ochraně svých dat před ohrožením zevnitř a kybernetickými útoky.

www.varonis.cz  | +420 220 972 426


