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Průměrný únik 
dat stojí 

3,43 milionů 
EUR.*

60 % malých 
podniků ukončí činnost 

během 6 měsíců 
od závažného úniku 

citlivých dat.**

Podnikání stojí a padá s daty a informacemi. Ztráta nebo krádež 
citlivých dat mohou poškodit dobré jméno vaší společnosti, způsobit 
finanční ztráty nebo vás připravit o náskok před konkurencí. Za úniky 
citlivých dat navíc často hrozí i sankce.

Safetica DLP (Data Loss Prevention) předchází únikům dat, 
snadno s ní podpoříte plnění legislativních norem potřebných 
ve vašem oboru a ochrání vaše podnikání před lidskou chybou.

Safetica je řešení na ochranu dat, které se jednoduše používá, 
rychle implementuje a je dostupné pro podniky všech velikostí. 

* 2018 Cost of Data Breach Study Global Overview, Ponemon Institute, červenec 2018
** How Data Breaches Affect Small Businesses, withlayr.com, srpen 2017



S čím vám Safetica pomůže?

PŘEDEJDE ÚNIKŮM DAT 
A VYŠETŘUJE INCIDENTY

Safetica ochrání citlivá data před únikem 
z firmy bez ohledu na to, kde se nacházejí 
nebo kdo je používá.
 – osobní údaje
 – strategické firemní dokumenty
 – databáze dodavatelů a zákazníků
 – čísla kreditních karet a další údaje zákazníků
 – now-how, inženýrské návrhy, obchodní 
tajemství a další formy duševního vlastnictví

 – smlouvy

ZAJISTÍ DODRŽOVÁNÍ 
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Safetica pomáhá plnit zákonná nařízení 
a legislativní normy o ochraně dat. 
 – GDPR
 – PCI-DSS
 – ISO/IEC 27001
 – zákon o kybernetické bezpečnosti 
 
 

PŘEDCHÁZÍ 
LIDSKÝM CHYBÁM

Každý může z nedbalosti udělat chybu, která 
může ohrozit podnikání. Vzdělávejte své 
zaměstnance se Safetica. Naučí se zacházet 
s citlivými daty, aniž by museli měnit způsob 
práce.

Čím je Safetica jedinečná?

SNADNO SE POUŽÍVÁ A  
RYCHLE SE IMPLEMENTUJE

Safetica je navržena pro rychlé a jednoduché 
nasazení bez expertů na IT bezpečnost nebo 
speciálního hardwaru. 

Vaše data jsou chráněna během několika hodin 
od spuštění. Stačí jen definovat zabezpečené 
kanály a zvolit základní politiky.

VIDÍ DATA 
V SOUVISLOSTECH

Jak, kde a kdy se používají vaše citlivá data? 
Safetica vám dá jasné odpovědi a důležité 
souvislosti. Díky tomu budete přesně vědět, jak 
ochránit ta nejdůležitější data pro podnikání. 



Jak vás Safetica ochrání? 

Zjistěte, jak se firemní data využívají, kde se 
nacházejí a kam se posílají. Díky auditním 
záznamům předejdete úmyslným únikům dat.

Odhalte veškeré interní procesy a utřiďte své 
firemní prostředí. Safetica Discovery vám 
umožní lépe pochopit rizika skrytá ve vaší 
organizaci.

SAFETICA PROTECTION PRO VZDĚLÁVÁNÍ A OCHRANU

Safetica Protection vytváří bezpečné prostředí 
v celé firmě. V reálném čase chrání vaše data, 
identifikuje hrozby a vzdělává zaměstnance.

Nastavte jasná pravidla pro všechny 
datové kanály 
Vytvořte bezpečnostní politiky pro jednotlivce 
nebo skupiny a nastavte u nich požadované 
reakce – od zaznamenání, přes upozornění 
uživatele až po zákaz operace.
 
Mějte všechna připojená zařízení 
pod kontrolu
Omezte používání přenosných zařízení 
nebo zakažte připojování neautorizovaných 
médií. Mějte pod kontrolou firemní mobilní 
zařízení a získejte přehled o datech, které 
opouštějí Office 365 cloud.

 

 
Dodejte zaměstnancům sebevědomí 
při práci s citlivými daty
Safetica upozorní uživatele vždy, když by 
mohl porušit stanovená pravidla při zacházení 
s citlivým obsahem. Může také vynutit konkrétní
procesy, jak nakládat s těmi nejcennějšími daty.

Buďte pod ochranou i offline
Chraňte svá data na firemních zařízeních, ať 
už jsou online nebo offline. Safetica zůstává 
plně aktivní nezávisle na připojení a všechny 
sesbírané záznamy se synchronizují ihned po 
obnovení spojení.

SAFETICA DISCOVERY PRO AUDIT A LEPŠÍ PŘEHLED

CHRAŇTE KONCOVÁ ZAŘÍZENÍ NEZÁVISLE NA PLATFORMĚ

Safetica monitoruje využívání dat na Windows i macOS. Díky integraci s Office 365 a síťovým řešením 
Fortinet získáte rozšířenou převahu i nad neznámými zařízeními. Firemní mobilní telefony můžete 
spravovat z jednoho místa pomocí Safetica Mobile.



Jak Safetica pracuje?

Safetica Management
Console & Server

firemní zařízení
se Safetica

politika

upozornění

klasifikace 
třetích stran

integrace
(SIEM, Fortinet...)

sledovat

upozorňovat

blokovat

Na serveru je spuštěná databáze 
se záznamy o aktivitách 

a bezpečnostních událostech 
z koncových zařízení. V Safetica 

konzoli můžete spravovat 
bezpečnostní politik 

 a zobrazovat přehledy 
sesbíraných informací.

Citlivá data jsou chráněna 
napříč všemi kanály.

Všechny aktivity se 
zaznamenávají a na PC, 

notebooky, tablety 
a chytré telefony se 

Safetica klientem se aplikují 
bezpečnostní politiky.

Nejdůležitější funkce
Safetica rozpozná ohrožení vašich důvěrných informací. Na základě nastavení pak dokáže nebezpečné 
aktivity blokovat, informovat o nich administrátora, nebo uživateli připomenout firemní bezpečnostní 
pravidla.
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PŘENOSNÁ ÚLOŽIŠTĚ

MÉDIA

INSTANT MESSAGING
APLIKACE

Slack

Box | Dropbox | Google Drive |
OneDrive | Sharepoint

USB | Paměťové karty |
Externí disky | Optické disky

CLOUD

Tiskárny CD, DVD, Blu-ray

SkypeTeams

PŘIPOJENÍ

Bluetooth Firewire

P2P FTP | FTPSWebmail | POP3 / IMAP | SMTP HTTP | HTTPSFacebookTwitterWeTransferSend Anywhere

OPERACE

Copy and Paste
Drag and Drop

Snímání obrazovky

INTERNETSDÍLENÍ SOUBORŮ A SOCIÁLNÍ SÍTĚ EMAILY

MICROSOFT 365

Exchange Online | Sharepoint Online

Užitečné reporty
Se Safetica máte k dispozici jednoduchý 
přehled o možných bezpečnostních hrozbách. 
Získáte užitečné informace kdykoliv a na 
jakémkoliv zařízení, i na chytrém telefonu.

Můžete si nastavit zasílání upozornění 
na podezřelé chování e-mailem nebo do SIEM, 
přidat data do přehledů, nebo je exportovat 
do XLS a PDF formátu pro podrobnější analýzy.

Jaké datové kanály Safetica chrání?
Safetica vaše data chrání napříč množstvím kanálů a platforem, bez ohledu na to, kde jsou uložena nebo 
kam se přenáší.



SAFETICA SERVER

 – 2.4 GHz čtyřjádrový procesor

 – Minimálně 4 GB RAM

 – 100 GB volného místa na disku

 – Sdílený nebo dedikovaný server, podpora 
virtuálních počítačů a hostování v cloudu

 – Nutné připojení k serveru s Azure SQL 
nebo MS SQL 2012 a novějšímu

 – MS Windows Server 2012 a novější

SAFETICA KLIENT 
(na chráněných počítačích)

 – 2.4 GHz dvoujádrový procesor

 – Minimálně 2 GB RAM

 – 10 GB volného místa na disku

 – MS Windows 7, 8.1, 10 
(32-bit [x86] or 64-bit [x64])

 – MSI instalační balíček

 – .NET 4.5.2 a novější 

MS SQL (databáze serveru)

 – MS SQL Server 2012 a novější, MS SQL 
Express 2016 a novější nebo Azure SQL. 
MS SQL Express je součástí univerzálního 
instalátoru a doporučujeme ho firmám 
s méně než 200 chráněnými koncovými 
zařízeními.

 – 200 GB volného místa na disku (optimum 
je 500 GB nebo více, záleží na množství 
sbíraných dat).

 – Sdílený nebo dedikovaný server, podpora 
virtuálních počítačů a hostování v cloudu. 
Databázi lze hostovat na jednom stroji 
se Safetica serverem.

MAC KLIENT

 – 2.4 GHz čtyřjádrový procesor

 – Minimálně 2 GB RAM

 – 10 GB volného místa na disku

 – macOS 10.10 a novější. Chcete-li mít 
zajištěnou podporu všech DLP funkcí, 
doporučujeme používat verzi 10.15 a novější.

Technické požadavky

01–1020



Portfolio produktů Safetica

Safetica

Discovery

Safetica

Protection

Safetica

Enterprise

Safetica UEBA

Safetica Mobile
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Extra Moduly
Své řešení na ochranu dat můžete rozšířit o následující extra moduly.

SAFETICA UEBA (ANALÝZA CHOVÁNÍ UŽIVATELŮ)

– Získejte podrobný přehled o aktivitách a chování uživatelů. 

– Zjistěte, jak je využívána pracovní doba. 

– Při ochraně dat a vynucování bezpečnostních politik se rozhodujte na základě získaných informací.

SAFETICA MOBILE

– Chraňte data na mobilních zařízeních definováním a nasazením bezpečného prostředí 
a jednotných politik. 

– Získejte přehled o stavu mobilních zařízení a identifikujte rizika. 

– Reagujte včas pomocí Anti-theft funkcí na případnou ztrátu zařízení.



Safetica kompletní dokumentace 
go.safetica.com/kompletni_dokumentace

SAFETICA DISCOVERY

 – Získejte přehled o pohybu citlivých dat ve své 
společnosti.

 – Podrobné reporty o všech kritických firemních datech.

 – Základní přehled o chování uživatelů ve firmě.

 – Bezpečnostní audit a audit souladu s předpisy.

 – První reporty o zabezpečení dat získáte do 
několika dnů.

SAFETICA ENTERPRISE

 – Řešení na ochranu dat, které skvěle doplní vaše 
stávající enterprise IT zabezpečení.

 – Automatizovaná integrace produktů třetích stran 
a funkce pro firmy s komplexními potřebami.

 – Řízení procesů a workflow a podpora 
multi-doménového prostředí.

 – Přidejte do řešení Safetica brand své společnosti.

SAFETICA PROTECTION

 – Komplexní bezpečnostní řešení, které kombinuje 
analýzu dat, klasifikaci dat a ochranu dat před 
únikem (DLP).

 – Komplexní řízení pohybu citlivých dat pro koncové 
stanice a cloudové služby

 – Pravidelné bezpečnostní reporty a oznámení 
o incidentech zasílaná v reálném čase.

 – Safetica Zóny zjednodušují správu zabezpečení dat.

 – Řešení lze snadno nasadit a nenaruší běžný provoz.

https://go.safetica.com/kompletni_dokumentace


Funkce produktů

Bezpečnostní audit

Bezpečnostní audit pohybu dat
Bezpečnostní audit pohybu dat ve všech kanálech, včetně externích 
zařízení, uploadů na web, e-mailu, instant messagingu, tisku 
a cloudových disků.

Audit Office 365 souborů a emailů
Audit souborových operací a odchozí e-mailové komunikace v O365.

Audit souladu s legislativními předpisy
Odhalte porušení nejběžnějších legislativních předpisů, jako jsou 
GDPR, PCI-DSS nebo HIPAA, ve všech jejich regionálních variantách.

Bezpečnostní audit pracovního prostředí
Provádějte audit využití firemních zařízení, aplikací, sítí a tisku. 
Zjistěte, které zdroje se nepoužívají nebo zneužívají, a zlepšete tak 
správu pracovního prostředí, zajistěte retenci dat a snižte náklady.

Klasifikace na základě obsahu
Klasifikujte citlivé soubory a e-maily na základě efektivní kontroly 
obsahu. Využívejte předdefinované šablony nebo vlastní pravidl 
a slovníky.

Detekce podezřelých aktivit
Detekce podezřelých aktivit v reálném čase a okamžitě zasílaná 
e-mailová varování vám pomohou rychle reagovat.

Ochrana dat na koncových zařízeních

Ochrana e-mailu a sítě
Ochrana dat odesílaných přes e-mail a instant messaging nebo 
nahrávaných na web a do sdílených síťových složek.

Ochrana externích zařízení a tisku
Spravujte data zasílaná na externí zařízení a chraňte citlivá data 
před nepovoleným tiskem na lokálních, síťových nebo virtuálních 
tiskárnách.

Ochrana při práci na dálku
Zabraňte úniku dat na vzdálených koncových zařízeních nebo dat 
zasílaných přes připojení ke vzdálené ploše. Podporujeme širokou 
škálu řešení vzdáleného přístupu.

Pokročilá klasifikace dat
Pomocí pokročilých technologií detekujte a označujte citlivá data 
na základě jejich původu, workflow kontextu nebo typu souboru. 
Prostřednictvím detekce metadat do našeho řešení zapojte 
i klasifikace třetích stran. Umožněte uživatelům, aby soubory 
klasifikovali sami.

Safetica

Discovery
Safetica

Protection
Safetica

Enterprise

Kompatibilní s



Nastavitelné reakce bezpečnostních politik
Flexibilně reagujte na detekované incidenty, vzdělávejte své 
zaměstnance a usnadněte jim práci. Incidenty lze logovat, blokovat 
nebo povolit s odůvodněním.

Vytváření stínových kopií při incidentech
Uchovávejte důkazy o incidentech pomocí stínových kopií uniklých 
dat. Stínové kopie jsou plně šifrované, lze je ukládat na místních 
počítačích a mají stanovenou retenční dobu.

Řízení pracovního prostředí
Definujte zabezpečené pracovní prostředí a minimalizujte prostor 
pro únik dat pomocí řízení webů a aplikací. Zabraňte ve firmě 
nežádoucímu chování a snižte náklady na správu zabezpečení.

Safetica Zóny
Snadná správa zabezpečeného prostředí díky unikátním Safetica 
Zónám, které výrazně snižují počet politik nutných k ochraně dat.

Správa šifrování pomocí BitLocker
Centralizovaná správa místních disků a externích zařízení 
šifrovaných pomocí technologie BitLocker.

Ochrana dat v cloudu

Ochrana sdílení na cloudové disky
Ochrana dat přenášených z koncových zařízení na cloudové disky, 
např. OneDrive, Google Disk, Dropbox, Box atd.

Ochrana Office 365 na koncových zařízeních
Ochrana dat přenášených z koncových zařízení do Office 365 
a na SharePoint. Předejděte sdílení nebo nahrávání dat, která 
nechcete mít v cloudu.

Azure Information Protection
Detekujte klasifikaci dat z Microsoft Azure Information Protection, 
a to i v šifrované formě.

Ochrana pro Exchange Online
Sjednoťte politiky pro e-mail na koncových zařízeních a v cloudu. 
Spravujte a filtrujte data přenášená z koncových zařízení 
a Exchange Online.

Enterprise funkce

Změna brandu pro koncové uživatele
Změna brandu v oznámeních pro koncové uživatele, 
např. změna loga.

Řízení lokálního workflow
Aplikační politiky a expertní nastavení politik pro řízení workflow 
na koncových zařízeních dle firemních procesů.

Podpora multi-doménového prostředí
Enterprise podpora více domén v Active Directory.

Automatizace zabezpečení

Integrace se SIEM řešeními
Automatizované reportování incidentů do SIEM řešení 
(Splunk, QRadar, LogRhythm, ArcSight atd.).

Integrace s řešením FortiGate
Automatizujte integraci zabezpečení se síťovým řešením FortiGate, 
a vytvořte tak robustní bezpečností řešení, které chrání data na 
koncových zařízeních i v síti.



O SAFETICA

Jsme Safetica Technologies, česká 
softwarová společnost. Přinášíme řešení 
na ochranu dat, které je dostupné pro 
podniky všech velikostí. V Safetica totiž 
věříme, že si každá firma zaslouží, aby její 
citlivá data zůstala v bezpečí.

1 600+ spokojených 
zákazníků

300 000+ chráněných 
zařízení

120+ zemí

80+ expertů 
na bezpečnost

TECHNOLOGICKÉ ALIANCE

OCENĚNÍ A ÚSPĚCHY

© Copyright Všechna práva vyhrazena. Safetica a Safetica logo jsou registrované ochranné známky. Všechna použití ochran-
ných známek jsou majetkem jejich vlastníků.

A co vaše data?

Vyzkoušejte online demo!  
www.safetica.cz/vyzkousejte-safetica

@Safetica

@Safetica

Safetica Technologies

http://www.safetica.cz/vyzkousejte-safetica

