
Najděte ohrožené oblasti, například globální přístup, zastaralá data 
a nekonzistentní oprávnění, a určete jim priority.

Objevte příliš široce přístupná a ohrožená citlivá a chráněná data, například 
osobní údaje, zdravotní údaje a údaje o platebních kartách.

Zkontrolujte postupy pro řízení přístupu a správu oprávnění a zjistěte, kde máte 
prostor ke zlepšení.

 Analyzujte přístup ke složkám a souborům, zjistěte, které jsou nejohroženější, 
a snadno rozsah rizika zmenšete.

Odhalte zranitelná místa, abyste se mohli na zabezpečení svých dat spolehnout.

Chcete vědět, jak na tom jste?
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Chcete zjistit, kde jsou vaše data nejohroženější? 
UKÁŽEME VÁM TO.



 

Jak to funguje
Ukážeme vám problémové oblasti – trápí vás globální přístup? Zbytečně široce přístupné citlivé údaje? Zastaralá data? 
Postaráme se o to. Stanovíme prioritu rizik a předložíme vám konkrétní kroky, kterými zabezpečení svých dat zlepšíte.

 

Co získáte
Podrobnou zprávu založenou na datech vaší 

společnosti. Analyzujeme v ní rizika, najdeme silná 
a slabá místa – a když už u toho budeme, pomůžeme 

vám vyřešit reálné bezpečnostní problémy.

Analýza bezpečnosti rizik shrne klíčová zjištění, 
upozorní na zranitelná data, předloží podrobné 

vysvětlení všech závěrů a nabídne nápravná 
doporučení s uvedením priority.

Rychle a bezproblémově
Naši specializovaní technici za vás udělají všechnu 
těžkou práci: instalaci, nastavení i analýzu. Zároveň 
podniknou konkrétní kroky k lepšímu zabezpečení 

vašich dat.

Co děláme
Naši technici shromáždí a analyzují metadata 
z vašich e-mailových a souborových systémů 

a adresářových služeb (AD, LDAP, NIS), vyhledají 
a určí infrastrukturu, které se analýza týká, 

a posoudí prostředí a funkčnost.

Bezpečnostní analýzu vám postavíme přímo 
na míru podle potřeb, předpisů a nastavení 

ve vaší organizaci.

  

Neintruzivní
Nezpomalíme vás ani váš systém. Dokážeme monitorovat 

miliony údajů denně, aniž by to mělo vliv na výkon.

ANALÝZA BEZPEČNOSTI DAT

Analýza bezpečnosti dat Varonis nám pomohla odhalit ohrožená
 citlivá a chráněná data a sestavit plán, jak omezit riziko jejich úniku.
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