Ochrona danych dla firm

Szyfruj dane na stacjach roboczych –
spełniaj obowiązujące wymogi prawne

Które rozwiązanie szyfrujące od
ESET jest dla Ciebie?

PEŁNA ZGODNOŚĆ
Z PRZEPISAMI
O OCHRONIE
DANYCH

ZARZĄDZAJ ZDALNIE
SZYFROWANIEM
NA URZĄDZENIACH
PRACOWNIKÓW

PROSTA
I SKUTECZNA
OCHRONA
DANYCH

SZYFROWANIE Z ESET FULL DISK
ENCRYPTION

SZYFROWANIE Z ESET ENDPOINT
ENCRYPTION

Szyfrując dane osobowe
Twoja firma może skutecznie
zabezpieczyć je przed wyciekiem.
Gdyby trafiły one w niepowołane
ręce, pozostaną dla strony trzeciej
bezużyteczne, a Ty udowodnisz
przed właściwym organem, że
podjąłeś wszelkie niezbędne kroki,
by je chronić.

Zdalne zarządzanie ułatwia pracę
administratorowi oraz oszczędza
jego czas. Wykorzystaj pełny
potencjał konsoli centralnego
zarządzania ESET, by zdalnie
kontrolować produkt ESET Full
Disk Encryption – także z pomocą
naszej chmury, gdy nie posiadasz
własnego serwera centralnej
administracji.

Dzięki rozwiązaniom szyfrującym
ESET możesz bezpiecznie
szyfrować dyski twarde, nośniki
wymienne, pojedyncze pliki
oraz wiadomości e-mail. Wysoki
poziom bezpieczeństwa zapewnia
wykorzystanie szyfrowania
AES-256 zgodnego ze standardem
FIPS 140-2.

Wszystkimi produktami ESET możesz zarządzać
zdalnie z poziomu jednej konsoli. ESET Full Disk
Encryption działa w ramach konsoli ESET PROTECT,
co pozwala administratorom uprościć i przyspieszyć
pracę, działając w ramach jednego narzędzia
administracyjnego.

Szczegółowa ochrona danych. Wszystkie firmy
posiadają wrażliwe dane, takie jak listy klientów, poufne
dane nt. sprzedaży. ESET Endpoint Encryption pozwala
lepiej chronić określone pliki, foldery, dyski wirtualne
oraz archiwa. Rozwiązanie to jest idealne dla firm,
w których funkcjonuje polityka współdzielenia urządzeń
oraz firm, które mają nietypowe wymagania w zakresie
szyfrowania danych.

ESET Full Disk Encryption i ESET Enpoint Encryption
wykorzystują opatentowaną technologię, by
skutecznie chronić firmowe dane.

Niezbędne rozwiązanie szyfrujące pozwalające
firmom działać zgodnie z RODO. ESET Full Disk
Encryption nie tylko chroni Twoją firmę przed utratą
danych, ale także pomaga w przestrzeganiu regulacji
prawnych, dotyczących ochrony danych, takich jak
RODO. Rozwiązanie ESET pozwala łatwo i szybko
zaszyfrować zdalnie dane przechowywane na
poszczególnych stacjach roboczych w firmie.
Obsługa wielu platform. Zarządzaj szyfrowaniem
na komputerach z systemem Windows i natywnym
szyfrowaniem macOS (FileVault) z poziomu jednego
pulpitu nawigacyjnego.

ESET Full Disk Encryption

PORÓWNANIE
ROZWIĄZAŃ
SZYFRUJĄCYCH ESET

Zarządzaj szyfrowaniem dysków w swojej sieci firmowej z poziomu konsoli centralnej
administracji– w taki sam sposób jak wszystkimi innymi produktami ESET. Konsola ESET
Protect Cloud umożliwia administratorom szybkie wdrażanie, aktywowanie i zarządzanie
szyfrowaniem na podłączonych do konsoli stacjach roboczych. ESET Full Disk Encryption

✓

pozwala szyfrować całe powierzchnie dysków, chroniąc tym samym dane przechowywane

✓

na laptopach i komputerach pracowników przed skutkami utraty lub kradzieży.

ESET Endpoint Encryption

✓

Pełne szyfrowanie dysku (FDE)
Zarządzanie szyfrowaniem na
komputerach z system Windows
Zarządzanie szyfrowaniem na
komputerach z system macOS

✓

Szyfrowanie nośników wymiennych

takie jak pliki, foldery, nośniki wymienne i wiadomości e-mail. Dzięki szyfrowaniu plików

✓

Szyfrowanie plików i folderów

i wiadomości mailowych dane użytkowników są chronione podczas przesyłania, co

✓

Zapewnia dodatkową ochronę. Użytkownicy mogą zabezpieczyć pojedyncze elementy,

umożliwia bezpieczną współpracę w ramach firmy i poza nią. Rozwiązanie pozwala także
na zarządzanie zaszyfrowanymi urządzeniami za pośrednictwem serwera proxy, eliminując
konieczność ustanawiania ryzykownych połączeń przychodzących i czyniąc proces
zarządzanie samym szyfrowaniem bezpiecznym i prostym.

Szyfruj dane nie tylko lokalnie. Dzięki ESET Endpoint
Encryption chronione są nie tylko dane przechowywane
na firmowych stacjach roboczych. Dzięki szyfrowaniu
wiadomości e-mail z załącznikami oraz dzięki
ograniczeniu dostęp do nośników wymiennych
określonym użytkownikom, możesz chronić
przesyłane dane i zapobiegać ich wyciekowi.

✓

Wtyczka do Microsoft Outlooka dla
wiadomości e-mail oraz załączników
Szyfrowanie dysków wirtualnych
oraz archiwów

✓

Licencjonowanie

per urządzenie

per użytkownik

✓

Opcje zakupu

dodaj w konsoli
ESET PROTECT

samodzielna
subskrypcja

O ESET
WYBRANI KLIENCI

Od 2017 roku ESET chroni

Od 2016 roku ESET chroni

ponad 14 tysięcy stanowisk.

ponad 9 tysięcy stanowisk.

Od 2016 roku ESET chroni

T-Mobile jest partnerem ISP od 2008 roku.

ponad 4 tysiące skrzynek pocztowych.

W swojej bazie posiada 2 mln klientów.

