Full Disk Encryption
Udržujte obchodní data zabezpečená a pod kontrolou
V digitální ekonomice jsou data nejcennějším majetkem. Zaměstnanci vozící laptop plný citlivých firemních údajů s sebou na firemní
cesty nebo na cestě do práce a z práce jsou vystaveni riziku ztráty nebo krádeže. Zatímco ztracené mobilní zařízení je možné za určitý
finanční obnos nahradit, ztráta dat může vést ke ztrátě zákazníků, poškozené reputaci nebo značným finančním škodám. Vyhněte se
riziku ztráty dat a zůstaňte v souladu s předpisy díky úplnému šifrování pevného disku vašich mobilních koncových bodů.
Nativní, osvědčené šifrování
Bitdefender Full Disk Encryption Management využívá šifrovací mechanismy poskytované systémy Windows (BitLocker) a Mac
(FileVault), s výhodami nativního šifrování zařízení pro zajištění kompatibility a výkonu. Není potřeba nasazení žádného dalšího agenta
ani instalace serveru správy klíčů.
Snadné zavedení
Díky využití existující infrastruktury zabezpečení koncových bodů (konzole GravityZone) také pro správu Full Disk Encryption, zavedení je
rychlé a bezbolestné. Jakmile je modul správy šifrování aktivován na stávající konzoli, zavedení šifrování na koncové body může být
zahájeno a plně spravováno centrálně.
Ochrana koncových bodů a správa šifrování v jedné konzoli
Konzole GravityZone je nyní centralizovaným správním místem nejen pro ochranu vašich koncových bodů před škodlivým softwarem
nebo cílenými útoky, ale také pro hlášení o souladu se zásadami a pro obnovení šifrovacího klíče. Jednoduchost a snadná správa
umožňuje bezpečnostním pracovníkům zůstat soustředění a pracovat efektivněji.
Šifrování dostupné jako doplněk pro zákazníky a poskytovatele služeb
Šifrování je k dispozici poskytovatelům služeb jako doplňková zúčtovatelná služba s měsíčním licenčním poplatkem za užívání, a s roční
licencí, kterou lze přidat navíc ke stávajícím produktům pro ostatní zákazníky a partnery. Nový modul je spravován z té samé konzole,
kterou dnes používají zákazníci a poskytovatelé služeb.

HLAVNÍ FUNKCE
•

Správa šifrování ze stejné cloudové nebo on-premise konzole, kterou používáte pro ochranu koncových bodů

•

Používá osvědčené nativní šifrování pro Windows (BitLocker) a Mac (FileVault) a předchází problémům s výkonem,
není potřeba žádný nový agent

•

Full Disk Encryption je snadné zavést na koncové body a spravovat nebo obnovit klíče z konzole

•

Specifická hlášení o šifrování, která pomáhají podnikům dokázat jejich soulad s dodržováním předpisů

•

Vynucení autentizace před spuštěním

POŽADAVKY PRO BITDEFENDER FULL DISK ENCRYPTION
Windows Server a prostředí pracovních stanic:
Windows 7 Enterprise (s TPM), Windows 7 Ultimate (s TPM) Windows 8 Pro Windows 8 Enterprise, Windows 8.1 Pro,
Windows 8.1 Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Education, Windows Server 2008 R2* (s TPM)
Windows Server 2012* Windows Server 2012 R2*, Windows Server 2016*
*Tyto operační systémy neobsahují BitLocker a je nutné ho nainstalovat odděleně
Mac
Mac OS X Mountain Lion (10.8), OS X Mavericks (10.9), OS X Yosemite (10.10), OS X El Capitan (10.11), macOS Sierra (10.12)

Chrání přes 500 milionů uživatelů po celém světě

Vyzkoušejte GravityZone! Testovací licence na vyžádání u Vašeho obchodního partnera.
Kontaktujte zastoupení pro Česko a Slovenko: tel: +420 272 048 006, email: info@bitdef.cz
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Bitdefender je světová společnost specializující se na bezpečnostní technologie, poskytující špičkové řešení kybernetické bezpečnosti
a pokročilou ochranu před hrozbami pro více než 500 milionů uživatelů ve více než 150 zemích. Bitdefender již od roku 2001 vydává oceňované technologie pro zabezpečení podniků i spotřebitelů a je upřednostňovaným poskytovatelem jak v zabezpečení hybridní infrastruktury, tak
v ochraně koncových bodů. Prostřednictvím výzkumu a vývoje, spojenectví a partnerství, Bitdefender je spolehlivě napřed a dodává robustní
zabezpečení, na které se můžete spolehnout. Více informací naleznete na http://www.bitdefender.cz.
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