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VARONIS DATANYWHERE
Vlastnosti a výhody
POHODLÍ PRO KONCOVÉ UŽIVATELE
• Drag-and-drop prostředí známé ze sdílených síťových jednotek a synchronizovaných 

složek v cloudu

• Uživatele není třeba učit složitá rozhraní a postupy spolupráce

• Data jsou automaticky zálohována a jsou vytvářeny verze

• Synchronizované domácí jednotky a sdílené složky SMB/CIFS

SILNÉ ZABEZPEČENÍ VARONIS
• Data jsou přenášena bezpečně pomocí SSL

• Veškerý přístup je monitorován, aplikace vás upozorní na zneužití

• Vyhovuje vašim stávajícím postupům a zásadám řízení dat a dodržování předpisů

• Podporuje integrované ověřování do Windows na bázi certifikátů a vícestupňové 
ověřování

• Umožňuje správu zařízení na bázi rolí, a to včetně vzdáleného mazání

PRACUJE S VAŠÍ STÁVAJÍCÍ INFRASTRUKTUROU
• Není třeba pořizovat nákladné cloudové úložiště

• Rozhodující kopie jsou vždy uloženy na stávajícím podnikovém úložišti

• Data není třeba migrovat ani kopírovat

• Můžete ovládat rychlost, dostupnost a zabezpečení

• Architektura je optimalizována pro škálovatelnou synchronizaci v podnikových 
sdíleních CIFS/SMB

JSOU UPLATŇOVÁNA STÁVAJÍCÍ OPRÁVNĚNÍ
• Ověřování v Active Directory

• Nikdo se nedostane k datům, pokud nemá oprávnění pro zdroje dat
• Není třeba měnit konfiguraci ani replikovat oprávnění mimo souborové systémy 

a Active Directory

PŘIZPŮSOBENO PODNIKOVÉ SPOLUPRÁCI
• Umožňuje pracovat s několika geograficky vzdálenými servery

• Podporuje souborovou cache a odstraňování duplikátů

BEZPEČNÝ EXTRANET NA DOSAH RUKY
• Vybrané složky lze synchronizovat mimo organizaci

• Určení lidé mohou provádět externí synchronizaci

• Pro externě sdílené údaje lze určit datum konce platnosti

• Lze nastavit přístup pouze pro čtení nebo pro čtení i zápis

PRACOVNÍ PROSTORY
• Lze synchronizovat různá data s různými zařízeními

• Lze synchronizovat různá data s různými lidmi

• Je možno vytvářet a jednoduše sdílet šablony pro spolupráci týmů, oddělení nebo 
jednotlivců

DatAnywhere®
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PROSTŘEDÍ SDÍLENÍ JAKO 
V CLOUDU PŘI POUŽITÍ VAŠÍ 
STÁVAJÍCÍ INFRASTRUKTURY

Spotřebitelé mají sdílení ve veřejných cloudech rádi, protože 
usnadňuje spolupráci. Sdílení a synchronizace dat mezi různými 
lidmi a zařízeními je díky nim snadná a rychlá. Pro firmy však 
veřejné cloudové služby pro sdílení souborů z mnoha důvodů
nepřipadají v úvahu:

• Ukládání důležitých aktiv u třetích stran je riskantní a často nedostatečně 
zabezpečené

• Cloudová úložiště jsou nákladná

• Infrastruktura cloudu je samostatná a duplikuje infrastrukturu vaší firmy

• Duplikování dat, která se již nacházejí na firemní infrastruktuře, zvětšuje 
složitost a riziko

• Kvůli správě oprávnění v cloudu musíte napodobovat svoji službu Active 
Directory a seznamy pro řízení přístupu

Mnoho oddělení IT proto přístup k webům nabízejícím cloudové sdílení 
souborů blokují. Jenže cloud výrazně zvětšuje produktivitu, takže zaměstnanci 
nepovolené cloudové služby používají, dál a svěřují tak kriticky důležitá 
firemní data do rukou třetím stranám. Organizace již ztrácí přehled a kontrolu 
nad svými daty.

Tradiční souborové sdílení na bázi CIFS/SMB je vhodné pro uživatele v lokální 
síti, příliš se však nehodí pro rostoucí počet lidí pracujících vzdáleně. Navíc 
nepodporuje použití více zařízení. Současná infrastruktura se musí přizpůsobit 
novým metodám sdílení souborů, které nabízejí veřejné cloudy. Organizace 
musejí být schopny nabídnout moderní prostředí pro spolupráci a použít k tomu 
infrastrukturu, do níž již investovaly a kterou umí spravovat a chránit.
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ŘEŠENÍ

Varonis DatAnywhere umožňuje pracovníkům IT poskytnout uživatelům 
alternativu k cloudovým řešením pro sdílení souborů, která je bezpečná, 
jednoduchá a stojí jen zlomek toho, na kolik by vás přišel přesun dat do 
cloudu.

Již nyní máte terabyty úložného prostoru podnikové třídy, kam lze soubory 
ukládat. Vaše korporátní infrastruktura je spravována a chráněna podle 
vašich firemních zásad a vyhovuje vašim postupům řízení dat. Díky aplikaci 
DatAnywhere budete moci okamžitě změnit svoji firemní infrastrukturu 
v bezpečnou platformu pro synchronizaci souborů podobající se cloudu.

DatAnywhere umožňuje:

• Vytvořit bezpečné privátní cloudové prostředí na vaší stávající infrastruktuře 
pro sdílení souborů

• Udržet data na vašich souborových serverech

• Zachovat vaše stávající oprávnění (tj. NTFS a Active Directory)

• Zajistit bezpečnou podnikovou synchronizaci souborů a přístup z mobilních 
zařízení

• Ukládat důležité kopie vždy na podnikové úložiště

• Ovládat rychlost, dostupnost a zabezpečení

JAK TO FUNGUJE?

Varonis DatAnywhere překládá staré protokoly lokální sítě (CIFS/SMB) na 
zabezpečený protokol optimalizovaný pro web (HTTPS) prostřednictvím 
dynamické a škálovatelné infrastruktury pro směrování dat, která umožňuje 
přístup pomocí https a synchronizaci se vzdálenými zařízeními na úrovni bloků. 
Všechny součásti aplikace DatAnywhere se nacházejí ve vaší firemní síti a běží 
na standardních serverech. V malých prostředích je lze nainstalovat na jeden 
virtuální stroj, u rozsáhlých podniků s mnoha geograficky vzdálenými 
souborovými servery a zařízeními NAS mohou být distribuovány.
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