
SAFETICA

DLP (Data Loss Prevention) řešení na ochranu citlivých dat před vynesením 
z firemního prostředí a před jejich zneužitím třetí stranou. Systém umožňuje 
provést bezpečnostní audit, díky němuž zákazník zjistí, co se děje uvnitř jeho 
organizace. Součástí řešení je tedy nejen ochrana dat, ale díky monitoringu také 
analýza chování uživatelů a kontrola připojovaných zařízení. Safetica umožňuje 
zákazníkem nastavenými restrikcemi získat kontrolu nad používáním zařízení 
v organizaci a zaručí ochranu citlivých dat před nechtěným únikem či před ztrátou.

Safetica DLP (Data Loss Prevention) řešení na ochranu citlivých dat
Safetica prověřuje důvěru ve vlastní pracovníky a tím vynesení citlivých dokumentů a informací předchází. 
Je důležité zabránit zaměstnancům, aby během pár sekund z firmy vynesli interní dokumenty, know-
how, informace ze spisů, strategické plány, seznamy pracovníků, zákazníků a další citlivé informace. Bez 
řádného zabezpečení je ve většině případů ztráta dat nevratná a škody se napravují jen velmi pomalu. 
Systém lze využít na několika úrovních dle aktuální potřeby zákazníka

1) Safetica Auditor
poskytne dokonalý přehled o dění ve vaší firmě

• monitoruje využívanost interních aplikací, odhalí případnou nízkou efektivitu zaměstnanců
• včas upozorní na únik dat ze společnosti
• proaktivně vyhledá možná nebezpečí a včas před nimi varuje bezprostředně po nasazení
• umožní úplný přehled o tom, které aktivity jsou v organizaci potenciálně nebezpečné, včetně 

cloudových operací či šifrovaných spojení. Souhrnný přehled o zabezpečení firmy je možné 
určenému manažerovi zasílat pravidelně e-mailem.

2) Bezpečnostní audit
realizace auditu zcela respektuje požadované soukromí společnosti

• cílem je sesbírání dat, jejich vizualizace, vyčlenění a vyšetření případných incidentů nekorektního 
chování zaměstnanců na pracovišti z hlediska bezpečnosti informací a ochrany citlivých dat

• pro realizaci Auditu se využívá produkt Safetica Auditor, který sesbírá potřebné informace ohledně 
toku dat

• výstupem je manažerský report obsahující seznam rizik a doporučených opatření, jak snížit rizika 
úniku citlivých dat



4) Restrikce

• Blokování aplikací a webů: Safetica omezí dostupné aplikace a weby pouze na ty pracovní. Mohou 
být povoleny nebo zakázány i jen v rámci pracovní doby. Můžete také jednoduše vybrat, která 
skupina pracovníků má přístup k jakým webovým stránkám. Lze blokovat konkrétní servery a také 
vytvářet pravidla na základě vybraných kategorií webů.

• Snížení nákladů správou tisku:  Safetica kontroluje, kdo může tisknout jaké dokumenty. Můžete také 
nastavit limity pro tisk oddělení nebo jednotlivců.

• Správa externích zařízení: Safetica zamezí uživatelům v připojování zařízení, která nejsou schválena 
pro provoz ve firemní síti.

• Šifrování počítačů a externích zařízení: Se Safetica můžete zašifrovat USB disky anebo obsah celého 
počítače, takže se nikdo nepovolaný nedostane k citlivému obsahu.

• Inspekce šifrovaných spojení SSL/HTTPS:  Safetica kontroluje také zabezpečená spojení k webovým 
stránkám, šifrované Instant Messaging spojení a zabezpečené e-mailové přenosy

5) Správa mobile zařízení pro zvýšení bezpečnost dat na mobilech

• Hromadné nastavení bezpečnostních pravidel na skupiny mobilních zařízení a zpětné ověřování 
bezpečnostního stavu

• Automatická konfigurace nových zařízení a centrální správa všech zařízení napříč platformami 
z jednoho místa

• Identifikace škodlivé aplikace na konkrétních zařízeních 
• Zablokování zařízení v případě krádeže anebo vzdálené vymazání dat
• Nalezení ztraceného mobilního zařízení pomocí vzdálené lokalizace

3) Kompletní prevence úniku dat
Safetica zabezpečí všechny cesty proti úniku dat. Instalace je snadná a zobrazí bezpečnostní rizika 
srozumitelným způsobem. Systém poskytne:

• vyhledání citlivých údajů
• testovací a informativní DLP režimy pro vyzkoušení chodu firmy bez jakýchkoliv zásahů do provozu 

s následným postupným přechodem na řízený informativní režim vzdělávající uživatele o nových 
pravidlech pro zabezpečení citlivých dokumentů

• analýzu trendů a produktivity bezpečného chování zaměstnanců k datům a produktivitu 
zaměstnanců

• upozornění v případě náhlých změn v chování zaměstnanců nebo při dlouhodobém poklesu 
produktivity

• odhalení porušení bezpečnostních nařízení a upozornění na možné hrozby dříve, než jsou citlivé 
informace skutečně ohroženy



• Safetica pokrývá všechny cesty úniků dat. Citlivé dokumenty zůstanou chráněny před
• nepovoleným kopírováním, odesláním e-mailem nebo tiskem.
• Rychlá implementace. Univerzální přístup k blokování aplikací a cest úniků dat umožňuje
• nejrychlejší ochranu mezi dostupnými DLP nástroji.
• Vysoká ochrana proti obejití, včetně ochrany před uživateli s administrátorskými právy.
• Univerzální přístup. Safetica se nesoustředí pouze na několik vybraných aplikací nebo typů souborů. 

Ochrana dat probíhá u všech aplikací, typů dat nebo síťových protokolů (včetně těch šifrovaných).
• Čistě definovaná bezpečnostní pravidla díky Bezepečným zónám. Jednoduše nastavte perimetr, 

za který data nesmí a Safetica se postará o bezpečnost těchto dat.
• Přesné sledování času. Spuštění aplikace nebo otevření souboru ještě neznamená aktivní používání. 

Safetica zaznamenává a ukazuje čas, kdy uživatel skutečně pracoval se souborem, aplikací, nebo 
webem.

• Automatické reporty a upozornění. Safetica vyhodnotí nejdůležitější zaznamenané aktivity a pošle 
zprávu zodpovědnému manažerovi.

• Jedno místo pro správu. Safetica umožňuje řešit bezpečnost centrálně, z jednoho místa lze získat 
informace o incidentech i nastavovat bezpečnostní pravidla.

• Online analytický nástroj pro manažery, WebSafetica, přehledným způsobem umožňuje zjistit, 
co se děje ve vaší organizaci. Běží v každém prohlížeči, na počítači i mobilu. Díky tomu můžete 
zkontrolovat firemní bezpečnost i z pohodlí domova. 

• Minimální náklady na implementaci a provoz (nízké TCO).

O společnosti Caleum a.s.
Společnost Caleum a.s. byla založena v roce 2009. Na 
počátku se věnovala z velké části prodeji hardwaru, 
zejména v oblasti datových center včetně servisních 
služeb.  V současné době společnost rozšiřuje své aktivity 
do dalších oblastí, jako jsou kybernetická bezpečnost, 
ochrana dat, systémy pro správu IP adresního prostoru 
a centrálního sběru a vyhodnocování logů, nad kterými 
také poskytuje dohledové a monitorovací služby.

+420 225 992 271
info@caleum.cz

Caleum a.s.
Italská 438/36
130 00 Praha 3

Máte zájem? 
Kontaktujte nás:

www.caleum.cz

Ihned po nasazení systému do prostředí zákazníka nabízí Safetica silné DLP řešení zahrnující 
ochranu dat a informování managementu o hrozících rizicích. Safetica také nabídne možnost 
vymezit aktivitu personálu tak, aby odpovídala bezpečnostním politikám vaší společnosti.


