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Microsoft OneDrive
Chra!te svá citlivá data p"ed nadm#rnou p"ístupností 
a kybernetick$mi útoky. 

V!zva 
Produkt OneDrive umo%!uje u%ivatel&m softwaru Microsoft 365 ukládat 
a sdílet velké mno%ství dat pro vzdálenou spolupráci v reálném 'ase 
prost"ednictvím cloudu. Synchronizace a sdílení ve OneDrive v(ak prakticky 
znemo%!ují identifikaci a ochranu citliv$ch soubor& u tisíc& u%ivatel& 
a petabajt& dat pouze pomocí integrovan$ch mo%ností zabezpe'ení 
od Microsoft.

"e#ení
S Varonis m&%ete automaticky vizualizovat rizika citliv$ch dat doslova 
v miliardách soubor& ulo%en$ch a sdílen$ch ve slu%b# OneDrive a proaktivn# 
sni%ovat nadm#rnou p"ístupnost dat. Transparentn# monitorujte datovou 
aktivitu a po"izujte kompletní auditní záznam událostí, abyste pochopili, 
jak u%ivatelé data sdílejí, jak k nim p"istupují a jak je pou%ívají. Doká%ete 
tak odhalit první známky hrozeb a napravit rizika. 

„Varonis nám poskytuje 
zásadní p!ehled o prost!edí 
Exchange Online a OneDrive, 
které pou#íváme. V"domí, 
#e máme lep%í p!ehled 
o na%í ve!ejné cloudové 
a lokální infrastruktu!e, 
je nesmírn" úlevné.“ 

CTO, Prospect Capital 
Management 

P!e&t"te si p!ípadovou studii
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Citlivé soubory
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https://varonis.freedivision.com/datove-listy/docs/CaseStudy-ProspectCapital_CS.pdf


Kontaktujte nás

Klasifikujte a chra!te svá 
citlivá data. 
Automaticky a p!esn" klasifikujte citlivá data sdílená 
a ulo#ená ve slu#b" OneDrive, abyste dosáhli souladu 
s p!edpisy a stanovili priority p!i náprav". Mapujte 
oprávn"ní, abyste vid"li a eliminovali p!ístup k citliv$m 
dat prost!ednictvím sdílen$ch odkaz%, skupin nebo 
p!ím$ch oprávn"ní. 

Rychle odhalte hrozby 
a reagujte na n".
Bra&te se p!ed ransomwarem a vnit!ními hrozbami pomocí 
upozorn"ní na základ" chování. Varonis vás proaktivn" 
upozorní na hrozby pro va'e data ve slu#b" OneDrive, 
jako je neobvykl$ p!ístup k citliv$m dat%m, p!ítomnost 
hackersk$ch nástroj% nebo podez!elé sdílení. Automatické 
reakce vám mohou pomoci zastavit hrozby d!íve,
 ne# se projeví. 

Rychle pro#et$ete incidenty.
Varonis vytvá!í normalizovan$ záznam akcí sdílení soubor%, 
slo#ek a odkaz% na OneDrive – dokonce i akcí provád"n$ch 
prost!ednictvím nástroje Microsoft Teams. Rychlé pro'et!ení 
bezpe(nostního incidentu pomocí podrobného forenzního 
protokolu. Vyhledávání a filtrování podle u#ivatele, souborového 
serveru, typu události atd. Propojujte události OneDrive s dal'ími 
událostmi ze systém%, jako jsou SharePoint, lokální archivy, 
Active Directory a dal'í. 
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Vyzkou%ejte Varonis zdarma. 
V'echny produkty Varonis lze vyzkou'et zdarma a jsou dodávány 
s posouzením rizik, které provede bezpe(nostní technik. Nejjednodu''í zp%sob 
jak za(ít je krátká osobní ukázka a seznamovací rozhovor. 
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