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VARONIS DATANSWERS
Vlastnosti a výhody
PODNIKOVÉ VYHLEDÁVÁNÍ, KTERÉ BUDETE SKUTEČNĚ POUŽÍVAT
• Přesné a relevantní výsledky vyhledávání založené na uživatelských vztazích a přístupu

• Jednoduché webové rozhraní firemních informací

• Účelově navrženo pro prohledávání systémů souborů a intranetů

• Snadná integrace s ostatními vyhledávacími moduly a technologiemi,
takže budete moci výsledky vyhledávání zobrazovat nativně a budete
flexibilnější při zpřístupňování svých dat

NAJDĚTE TO, CO HLEDÁTE (A NIC JINÉHO)
• Stávající oprávnění jsou zachována a vylepšena

• Výsledky lze automaticky vyřazovat na základě doporučení
DatAdvantage a pravidel pro klasifikaci dat

• Automatické vyloučení výsledků zveřejněných specifickými
bezpečnostními skupinami (např. skupinou Everyone)

ZVOLTE SI, CO VYLOUČIT
• Využití IDU Classification Framework (klasifikačního rámce) pro vyloučení

důvěrného obsahu
• Volba z přednastavených pravidel (kreditní karty, SSN, záznamy pacientů)

• Možnost přizpůsobit pravidla pro filtrování výsledků na základě vnitřních pravidel
vaší společnosti

EFEKTIVNÍ INDEXOVÁNÍ
• Skutečné přírůstkové skenování

• Indexování pouze takových souborů, které byly vytvořeny nebo změněny od posledního spuštění

• Omezení rozsahu indexování podle aktivity, oprávnění a metadat souborového systému
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BEZPEČNÉ, RELEVANTNÍ 
PROHLEDÁVÁNÍ NAS, 
SOUBOROVÝCH 
SERVERŮ WINDOWS A 
SHAREPOINTŮ
DatAnswers poskytuje relevantní výsledky vyhledávání subjektům, které by 

k nim měly mít přístup, a pouze subjektům, které by k nim měly mít přístup.

Jedním z nejvíce frustrujících problémů, kterým zaměstnanci musí čelit, je to, že 
nedokážou snadno najít soubory, které potřebují.

Kolik zaměstnanců znovu a znovu vytváří obsah, který již vytvořili jejich 
kolegové nebo předchůdci? A když už příslušný relevantní obsah najdete, 
nepotřebujete vědět i kdo a kdy na tomto obsahu pracoval? Nechcete vědět, 
kdo se na tato data ptal?

DatAnswers poskytuje efektivní a bezpečné vyhledávání člověkem vytvořeného 
obsahu za atraktivní cenu a s minimálními požadavky na infrastrukturu.

DatAnswers používá metadata pro:

• Porozumění vztahům mezi lidmi a daty

• Profilování přístupu a chování

• Předpovědi, která oprávnění nejsou správná

A přináší větší komfort prostřednictvím:

• Vysoce relevantních výsledků hledání

• Ochrany důvěrného obsahu

• Efektivního indexování na standardním hardwaru
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ZVÝŠENÍ PRODUKTIVITY...
Protože DatAnswers chápe vztahy mezi lidmi v organizaci a ví, kdo přistupuje
k jakému obsahu, dokáže přizpůsobit výsledky vyhledávání na základě 
mnohem více kritérií, než jsou pouze klíčová slova.

Stejně jako Google a Netfix používá DatAnswers metadata a kontextové 
signály k poskytování lepších výsledků vyhledávání a jejich zobrazení 
správným subjektům pro zvýšení produktivity vaší společnosti.

... BEZ OMEZOVÁNÍ BEZPEČNOST
Povolení funkce podnikového vyhledávání v prostředí s nenakonfigurovanými 
nebo nesprávně nastavenými oprávněními může představovat obrovské riziko. 
Důvěrné informace, jako jsou zdravotní záznamy pacientů, mzdové informace 
nebo čísla kreditních karet mohou být potenciálně zneužitelné.

DatAnswers využívá analýzy metadat k automatickému omezení výsledků 
vyhledávání. Nebudou zobrazeny soubory, ke kterým by daný uživatel neměl mít 
přístup, dokonce i pokud má k takovým souborům oprávnění.

DatAnswers rovněž využívá IDU Classification Framework pro vyloučení 
některých souborů z výsledků vyhledávání na základě důvěrného obsahu. 
Můžete například nastavit omezení pro soubory obsahující osobní údaje nebo 
jiná citlivá data.

EFEKTIVITA A CENOVÁ DOSTUPNOST
Stejně jako osvědčený IDU Classifiction Framework společnosti Varonis 
využívá DatAnswers kompletní záznam aktivity souborů pro skutečné 
přírůstkové prohledávání bez nutnosti významných investic do infrastruktury.

JAK TO FUNGUJE
Varonis DatAnswers tvoří nadstavbu a rozšíření pro Varonis Metadata 
Framework. Zúročuje souborový systém Varonis DatAdvantage a správu 
oprávnění, a také osvědčenou klasifikační technologii IDU Classification 
Framework. Varonis DatAnswers se skládá z webového front-endu a Apache 
Solr clusteru, které plynule propojují Varonis komponenty v distribuovaných 
instalacích. Zákazníci společnosti Varonis používají DatAdvantage a IDU 
classification Framework již několik let k analýze oprávnění a aktivit, identifikaci 
vlastníků dat a pro vyhledávání a nápravě nesprávně nastavené viditelnosti 
citlivých dat tak, aby správné subjekty měly přístup ke správným datům. Veškeré 
využití je sledováno a možnost zneužití je minimalizována. S DatAnswers 
dokážou správní lidé vyhledávat správná data tak snadno, jako při prohledávání 
webových stránek na internetu.
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