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DLP’nin Amacı
Veri, bir işletmenin hammaddesidir. Fikri mülkiyet, finansal veri, stratejik bilgi ve
müşteri ve çalışanlara ait hassas kişisel veriler işletmenizin sahip olduğu en değerli
varlıklarıdır ve her daim risk altındadır. Tüm ölçekteki ve bütün sektörlerde
bulunan işletmeler her gün veri kaybı yaşamaktadır. Bu veri kayıpları kasıtlı ya da
kasıtsız olarak, içeriden güvenilir bir çalışan ya da harici bir saldırgan tarafından
gerçekleşmektedir. Veri kaybı önleme çözümünün (DLP) amacı fikri
mülkiyetlerinizi, ticari sırlarınızı ve diğer hassas verilerinizi korumaktır. Bunun
yanında HIPAA, PCI DSS ve KVKK gibi düzenlemelere yönelik uyumluluğunuza
yardımcı olur ve potansiyel yolsuzluklardan koruyacak araçlarla beraber dahili
denetim ve adli teftiş imkanı sağlar.

Zecurion DLP’nin Avantajı
Verileriniz her zaman çok önemlidir ve en iyi korumayı hak eder. Bu yüzden Zecurion
DLP’yi seçmeniz gerekir. Zecurion, 2014 yılından beri Gartner Enterprise DLP Magic
Quadrant içinde bulunmaktadır. Aynı zamanda 2018 yılında IDC tarafından en iyi 7
üreticisi olarak seçilmiş ve 2019 yılında Forrester Research Company tarafından
2019 DLP Now Tech Report’ta tanınmıştır.
Zecurion DLP, uygun maliyetli, uygulamaya elverişli ve kapsamlı bir çözümdür.
Zecurion DLP, kurumsal altyapılarla diğer çözümlere kıyasla dört kat daha hızlı
şekilde entegre olur. Kurulum tamamlandığında, tüm etkinlikleri, dosyaları,
belgeleri arşivler ve proaktif olarak koruma için kullanıcıların davranış analizini
yapar. Zecurion DLP, aynı zamanda bilgi işlem güvenlik ekibinin de işini
kolaylaştırır, tek bakışta anlaşılabilecek interaktif raporlar, grafik ve tablolarla
günlük yönetimi basitleştirir.
Zecurion DLP, tüm dünyada yüzbini aşkın işletme tarafından kullanılmaktadır.
Zecurion kullanıcıları, bugüne kadar risk oluşturan işletme çalışanlarına yönelik
toplanan kanıtlarla kırktan fazla dava kazanmıştır.
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Kurulum Seçenekleri
Her işletme kendisine ait özel ağ bölümü, endpoint cihaz tipleri, işletim
sistemleri, farklı platform ve uygulamalara sahiptir. İşletmeler tüm
ekosistemlerini mümkün olan en az kaynak tüketimiyle verimliliği
etkilemeyecek şekilde verilerini korumak ister. Kapsamlı görünürlük ve
etkin veri kaybı önleme işi için her eylem denetlenebilmeli ve analiz
edilebilmelidir. Zecurion, çeşitli kurulum seçenekleriyle verinizin
denetlenmesini ve ağ yapısı farketmeksizin sürekli koruma altında
olmanızı sağlar.
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Zecurion DLP’nin
Öne Çıkan Özellikleri
Zecurion DLP, veri sızıntısı denetimi, çalışanların verileri nasıl kullandığını
görmek ve verinin kaybını önlemek için size gerekli tüm araçları sağlar.

Kapsamlı Şekilde Veri Yollarını Denetleme
Mümkün olan tüm veri yollarını denetleyerek riskinizi en aza indirir ve
kanun düzenlemelerine yönelik uyumlu olursunuz.

Esnek Kurallar ve İlkeler
Veri kanallarının ister hepsinde, ister bir kısmında kuralları yapılandırabilir,
çeşitli içerik tespit etme tekniklerini kullanabilir, verilerinizin durumunu
öngörebilir ve herhangi bir veri sızıntısı senaryosunu önleyebilirsiniz.

Dosya İçeriği Çıkarma
Dosya uzantısı yerine dahili yapıya bağlı olarak beşyüzün üzerinden dosya
tipi için otomatik dosya tespit etme, şifreli dosyaları tanımlayabilme, iç içe
olan dosyalar dahil arşiv dosyalarını çıkarma özellikleri ile analiz altına
alınmadan hiç bir veri çıkışı olmaz.

Tek Konsol
Zecurion DLP, tüm modülleri için uzaktan yönetime uygun, basit ve
kullanıma elverişli web tabanlı konsol ve özelleştirilebilir kontrol paneli
sağlar.

Dosya ve Mesajları Arşivleme
Yakalanan dosya, mesaj, vaka, etkinlik ve daha pek çok veriyi,
veritabanında depolar. Böylece detaylı rapor, kapsamlı adli teftiş ve yasal
soruşturmalar için kanıt sağlar.

Çalışanlar İçin Akıllı Katalog
Tüm çalışan e-posta adreslerini, sosyal ağlarını ve anında mesajlaşma
hesaplarını toplayabilir ve dizine ekleyebilir ve böylece ilgili kişinin tüm
veri iletim yolları üzerinde kontrol sahibi olursunuz.

