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VAŠE DATA. NAŠE POSLÁNÍ.
Naše jednotná platforma zabezpečení dat byla vybudována od počátku 
s cílem chránit vaše data před kybernetickými útoky i hrozbami zevnitř.

BRAŇTE SE ÚNIKŮM DAT
Odhalujte a prověřujte neobvyklé 
chování, rozšiřování oprávnění 
a neoprávněné přístupy do vašich 
hlavních datových skladů: 
souborových serverů, e-mailových 
serverů, Active Directory.

Varonis je průkopníkem v oblasti zabezpečení a analýzy dat. Specializuje se na software pro zabezpečení, řízení 
a klasifikaci dat a analýzu hrozeb. 

Díky průběžnému monitorování vašich hlavních dat a systémů a díky automatizovaným upozorněním budete 
schopni s jistotou odpovědět na otázku: „Jsou moje data v bezpečí?“ Varonis je jediné řešení, které spojuje 
klasifikaci dat a řízení přístupu s UEAB. Náš model hrozeb má díky tomu širší kontext a jeho upozornění jsou 
přesnější.

Chráníme vaše data, ať jsou uložena kdekoli.

OMEZTE RIZIKO
Najděte svá nejcitlivější data a zjistěte, 
kde jsou zbytečně přístupná. Sledujte,
kdo k nim má přístup a kdo k nim 
skutečně přistupuje a bezpečně 
nastolte model nejmenších nutných 
oprávnění.

ZAJISTĚTE SOULAD S PŘEDPISY
Prokažte, že jednáte v souladu s předpisy, 
díky vestavěným přehledům a auditním 
záznamům o datech a oprávněních 
s možností vyhledávání. Pomozte splnit 
požadavky GDPR, PCI-DSS, HIPAA, 
GLBA, SOX a dalších předpisů.

BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA S PODROBNÝM KONTEXTEM DAT
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DATADVANTAGE 
AUDIT A OCHRANA DAT

DatAdvantage v souborových a e-mailových systémech 
mapuje, kdo má přístup k datům a kdo k nim skutečně 
přistupuje. Ukáže vám, kde dochází ze strany uživatelů 
k příliš mnoha přístupům, a poté bezpečně automatizuje 
změny v seznamech a skupinách řízení přístupu.

Vizualizujte rizika, izolujte citlivá data a získejte úplný 
přehled o svých lokálních i cloudových datových 
úložištích a kontrolu nad nimi, to vše pomocí jednotné 
platformy.

DATALERT  
BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZY

DatAlert detekuje podezřelou aktivitu a zabraňuje 
únikům dat napříč platformami, vizualizuje rizika 
a určuje priority prověřování. 

VARONIS EDGE 
TELEMETRIE PERIMETRU

Varonis Edge analyzuje zařízení na okraji sítě, například 
DNS, VPN a webové proxy servery, a dodává 
kombinovaný kontext aktivitám a upozorněním týkajícím 
se vašich hlavních datových úložišť. 

AUTOMATION ENGINE

 

AUTOMATIZOVANÁ NÁPRAVA

Automation Engine odhaluje dosud skryté mezery 
v zabezpečení a automaticky je opravuje: odstraňuje 
zranitelná místa, jako jsou nekonzistentní seznamy 
řízení přístupu a globální přístup k citlivým datům.

 

DATA CLASSIFICATION ENGINE 
VYHLEDÁVÁNÍ CITLIVÉHO OBSAHU

Data Classification Engine vyhledává a rozpoznává 
citlivá, regulovaná a zastaralá data pomocí vestavěných 
vzorců, předdefinovaných kategorií, přizpůsobitelných 
výrazů RegEx a slovníků.

 

GDPR PATTERNS 
KLASIFIKACE REGULOVANÝCH DAT

Vzorce pro GDPR automaticky rozpoznávají a klasifikují 
údaje, na které se vztahuje Obecné nařízení EU 
o ochraně osobních údajů (GDPR).

DATAPRIVILEGE 
ŘÍZENÍ PŘÍSTUPU K DATŮM

DataPrivilege firemním uživatelům umožňuje 
kontrolovat a spravovat oprávnění, skupiny 
a přehledy přístupu a zároveň automaticky dohlíží 
na dodržování firemních pravidel. 

DATA TRANSPORT ENGINE 
OCHRANA A MIGRACE DAT

Data Transport Engine automaticky vyhledává, 
přesunuje, archivuje, izoluje a odstraňuje data 
na základě typu obsahu, stáří, přístupové aktivity 
a dalších parametrů. 

DATANSWERS 
PODNIKOVÉ VYHLEDÁVÁNÍ A ROZPOZNÁVÁNÍ

DatAnswers analyzuje obsah, aktivitu systému 
souborů, oprávnění a další metadata a poskytuje 
relevantní výsledky vyhledávání.

Ochranu svých citlivých 
dat nám svěřily tisíce 
společností 

 

 

Varonis funguje v rámci celé organizace. Pracuje v naší 
infrastruktuře, našem Active Directory, na veškerém hardwaru 
a softwaru, který máme. Díky němu vidíme, co kde je a co se
kde děje. Nákazu ransomwarem jsme dokázali odhalit 
a zlikvidovat za 10 minut po napadení.

- Wade Sendall, viceprezident IT 
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