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PŘEHLED PRODUKTU

AUTOMATICKÝ MODEL NEJMENŠÍCH OPRÁVNĚNÍ

Automatizační engine Varonis zajišťuje automatické opravy a údržbu 
souborových systémů. Díky tomu budete méně zranitelní vůči útokům, 
lépe splníte předpisy a budete průběžně uplatňovat model nejmenších 

možných oprávnění.
.

Odstraňte skrytá zranitelná 
místa, například nekonzistentní 

seznamy oprávnění (ACL) 
a globální přístupnost 

citlivých údajů.

  

Než jsme zavedli model nejmenších oprávnění od firmy Varonis, mělo 
ke 40�% našich souborů přístup zbytečně mnoho uživatelů. Taková 
přístupnost sice není problém, ale jen do doby, než dojde k narušení 
bezpečnosti. V takovém případě bychom nedokázali rychle lokalizovat 
problémová místa a zaměřit se na ně.

– Denise Evans | viceprezidentka informačních technologií

Omezte riziko odebráním 
zbytečných přístupových práv, 

která již uživatelé 
nepotřebují nebo nepoužívají. 

Splňte požadavky na audit, 
aniž byste museli investovat 
velké peníze a spoustu času 
do manuálních nápravných 

projektů.



VLASTNOSTI A VÝHODY

Praktická ukázková verze

Implementujte Varonis 
ve svém prostředí.

 

Posouzení bezpečnosti dat

Získejte přehled o bezpečnosti 
svých dat, omezte svoji 
zranitelnost a odstraňte reálné 
bezpečnostní hrozby.

www.varonis.cz/start

Buďte v kontaktu

Máte další otázky? 
Zeptejte se nás.

+420 220 972 426 
info@varonis.cz

Automatické odhalování bezpečnostních hrozeb a jejich prevence

 Odhalujte dosud skryté bezpečnostní mezery a automaticky je odstraňujte.

 Zrychlete a automatizujte model nejmenších oprávnění.

 Automaticky opravujte skryté zranitelnosti, které mohou zneužít hackeři.

 Spravujte a udržujte bezpečný stav. 

Oprava existujících oprávnění

 Odstraňte nekonzistentní oprávnění k souborovému 
systému.

 Zkontrolujte a opravte chyby přístupu ještě 
před spuštěním.

 Automaticky opravujte nekonzistentní seznamy 
oprávnění (ACL).

Omezte globální přístupnost

 Automaticky opravte oprávnění globálních 
přístupových skupin (například Každý uživatel 
a Přihlášení uživatelé).

 Omezte zbytečnou přístupnost dat. 

 Odstraňte chyby při přístupu uživatelů.

 Zaveďte a udržujte model nejmenších oprávnění.

Odstranění bezpečnostních hrozeb

 Odstraňte nekonzistentní nastavení.

 Omezte náročnost dohledu.

  



Varonis je výkonná softwarová sada, která chrání vaše souborové 
a poštovní servery před kybernetickými útoky i hrozbami zevnitř. 
Analyzujeme chování lidí a strojů přistupujících k vašim datům, 
upozorňujeme na podezřelé chování a zajišťujeme uplatňování 

modelu nejmenších oprávnění.

Pomáháme tisícům zákazníků chránit se před úniky dat.

O VARONISU


