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P!EHLED PRODUKTU

!ÍZENÍ P!ÍSTUPU K DAT"M, KTERÉ FUNGUJE
Varonis DataPrivilege umo!"uje firemním u!ivatel#m kontrolovat 

a spravovat $ízení p$ístupu bez pomoci pracovník# IT. Pom#!e vám 
zajistit soulad s p$edpisy, automaticky uplat"ovat firemní zásady 

a lépe se rozhodovat p$i $ízení p$ístupu.
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Dne"ní u#ivatelé si mohou vy#ádat p$ístup k ur%ité skupin& a vlastníci dat jsou 
automaticky zapojeni do rozhodování, zda tento p$ístup povolit nebo zamítnout, 
ani# by se na tom museli podílet pracovníci IT. To nejenom cel' proces zrychluje, 
ale pracovníci IT díky tomu mohou v&novat víc %asu jin'm úkol(m.

– Serena Lee | star"í bezpe%nostní analyti%ka, AXA Wealth

%i&te p$ístup pomocí 
samoobslu!né správy identit 
a p$ístupu (IAM): vlastníci dat 
mohou ud'lovat a odebírat 
oprávn'ní, sledovat p$ístup 
k dat#m a jejich vyu!ívání 

a sestavovat o n'm p$ehledy.

Automatizujte kontroly práv 
pomocí algoritm# 
strojového u(ení. 

Odhalujte a napravujte 
poru)ení firemních zásad.

Zefektivn'te proces 
správy oprávn'ní. 

Umo!n'te vlastník#m pomocí 
jednoduch*ch autoriza(ních 

postup# rozhodovat, 
kdo má mít k (emu p$ístup.



VLASTNOSTI A V!HODY

Samoobslu!n" portál
Ud"lujte a odebírejte p#ístup pomocí intuitivního webového portálu.
P#ímo spravujte oprávn"ní prost#ednictvím autoriza$ních postup%.
Aktualizujte a automatizujte oprávn"ní a jejich ru&ení.
Nastavte p#ístup pro správce se správou místního ú$tu.

Automatizujte kontrolu práv
Vytvá#ejte p#ehledy a kontrolujte, kdo má k $emu 
p#ístup.
Automaticky kontrolujte p#ístup a sledujte vyu'ití dat.
Plánujte kontroly podle firemních zásad.

Uplat#ujte podnikové zásady
Pomocí etick(ch zdí uplat)ujte zásady p#ístupu k dat%m.
Automaticky odhalte existující poru&ení pravidel.
Zajist"te sledovatelnost a transparentnost p#ístupu 
k dat%m. 
Ve*te záznamy v&ech událostí v pracovním procesu 
a vytvá#ejte o nich p#ehledy.
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Praktická ukázka
Implementujte Varonis 
ve svém prost#edí.
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Anal"za bezpe$nosti dat
Nechte si vypracovat rizikov( 
profil a vy#e&te skute$né 
bezpe$nostní problémy.

Bu%te v kontaktu
Máte dal&í otázky? 
Zeptejte se nás.
+420 220 972 426

info@varonis.cz

www.varonis.cz



Varonis je v!konná softwarová sada, která chrání 
va"e souborové a po"tovní servery p#ed kybernetick!mi útoky 

i hrozbami zevnit#. 
Analyzujeme chování lidí a stroj$ p#istupujících k va"im dat$m, 

upozor%ujeme na podez#elé chování a zaji"&ujeme uplat%ování modelu 
nejmen"ích oprávn'ní.

Pomáháme tisíc$m zákazník$ chránit se p#ed úniky dat.

O SYSTÉMU VARONIS


