
SharePoint 
a SharePoint Online 
Chra!te svá data ve slu"b# SharePoint p$ed nadm#rnou 
p$ístupností a kybernetick%mi útoky. 

V!zva 
SharePoint m&"e b%t v%konn%m nástrojem pro spolupráci, ale jeho 
zabezpe'ení ve velkém m#$ítku je velmi obtí"né. Se stovkami (mo"ná tisíci) 
stránek/podstránek/knihoven, p$izp&sobiteln%ch úrovní oprávn#ní, sdílením 
odkaz& a místními u"ivateli/skupinami, které mohou obsahovat skupiny AD, 
se odpov#( na jednoduchou otázku typu „K jak%m dat&m má kdo p$ístup?“ 
stává archeologick%m projektem. 

"e#ení
S Varonis m&"ete okam"it# vizualizovat a kvantifikovat rizika ve svém prost$edí 
SharePoint bez ohledu na jeho velikost a komplexnost a proaktivn# sni"ovat 
jejich míru. Varonis odhaluje a klasifikuje citlivé informace, p$esn# vám uká"e, 
kdo má k dat&m p$ístup, a zaznamená ka"dou jednotlivou akci v podrobné 
auditní stop# (bez nativního auditu), tak"e m&"ete rychle odhalit pokro'ilé 
hrozby a vy)et$it incidenty. 

„Bez slu!by Varonis je ka!dé 
rozhodnutí reaktivní — nástroje 
Microsoft nenabízejí stejnou 
úrove" p#ehledu. S Varonis 
m$!eme p#ijímat strategická
rozhodnutí a proaktivn% chránit 
svá data. Varonis nám p#iná&í 
konkuren'ní v(hodu.“ 

CISO, 
Obchodník s komoditami v USA

P#e't%te si p#ípadovou studii

Soubory sdílené
s externími u!ivateli Slo!ky sdílené ve#ejn%Citlivé soubor

 sdílené extern%
Velikost slo!ek

se zastaral(mi daty 

42% 38% 7%
GB

0.64

https://varonis.freedivision.com/datove-listy/docs/CaseStudy-ProspectCapital_CS.pdf
https://varonis.freedivision.com/datove-listy/docs/CaseStudy-Commodities-Trader_CS.pdf


Kontaktujte nás

Omezte rozsah ohro!ení v prost"edí
SharePoint. 
Varonis vám uká!e, kde jsou citlivá data extern# p"ístupná u!ivatel$m typu host
nebo v%em zam#stnanc$m a vy tak m$!ete rychle eliminovat nejkriti&t#j%í rizika. 
Varonis poskytuje intuitivní p"ehled o ú&inn'ch oprávn#ních jakéhokoli u!ivatele 
nebo skupiny bez ohledu na zdroj oprávn#ní. Na%e strojové u&ení analyzuje 
oprávn#ní a chování u!ivatel$ a upozor(uje, kde mají u!ivatelé p"ístup k dat$m, 
která nepou!ívají nebo nepot"ebují. 

Sledujte a pro%et"ete 
podez"elé aktivity. 

Varonis roz!i"uje va!e zorné pole tím, #e uvádí aktivity z prost"edí SharePoint 

a SharePoint Online do kontextu s dal!ími aplikacemi M365 a také místními 

a obvodov$mi telemetrick$mi systémy. Na!e detekce zalo#ené na chování 

korelují aktivitu v prost"edí SharePoint s p"ihla!ovacím chováním, k lokálním 

archiv%m a e-mailovou aktivitou a generují p"esná upozorn&ní s mal$m 

po'tem fale!n$ch poplach%. 

Slu!ba Typ Objekt

Provedení operace: Adam Nelson

M&A Due Diligence.docx

G&A Legal Budget.xlsx

Interesting.txt

soubor vytvo"en

soubor vytvo"en

soubor vytvo"en

Klasifikujte a uzamkn#te data ve velkém 
rozsahu.
Automaticky a p"esn& klasifikujte citlivá a regulovaná data v prost"edí SharePoint pomocí 

stovek integrovan$ch zásad, slovník% a pravidel ov&"ování. Kontrolní panely a p"ehledy 

rizik specifické pro SharePoint vám v reálném 'ase poskytnou informace o stavu rizik 

a pomohou vám zajistit soulad s p"íslu!n$mi pravidly a p"edpisy. Pomocí na!eho 

!títkova'e m%#ete na citlivé soubory aplikovat trvalé !títky MIP pro !ifrování, 

DRM a dal!í. 

Margo Conner

Zara Roberts

Správce systému!"#$%

Doporu"ení

PRÁVNÍ

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. 

www.freedivision.com | +420 220 972 426

Citlivé soubor
 sdílené extern$

https://www.freedivision.com/demo/index.php?web=varonis

