
Cenne dane firmy skutecznie chronione w chmurze

Safetica NXT chroni wrażliwe dane przed wyciekiem, wykrywając 
zagrożenia bezpieczeństwa i zapobiega im już od pierwszego dnia.

Rozwiązanie DLP oparte na chmurze, wdrażane 
w ciągu godzin, konfigurowane w ciągu dni

Łatwość użytkowania wsparta automatyzacją

Wykrywanie incydentów oparte na ryzyku, dzięki 
analizie danych w ruchu

Stworzone z myślą o cyfrowej przestrzeni roboczej 
w dobie pracy hybrydowej



Cyberbezpieczne
dane z Safetica.

Sprawdź nasze aktualne wydarzenia on-line i zrób pierwszy
krok w kierunku ochrony danych swojej firmy!

https://safetica.pl/wydarzenia


Safetica NXT to oprogramowanie SaaS (Software as a Service) 
DLP nowej generacji, które charakteryzuje się bardzo szybkim 
wdrożeniem i intuicyjną obsługą. Umożliwia wczesne wykrywanie 
i ograniczanie potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa danych 
oraz ryzyka związanego z przepływem danych w Twojej organizacji. 
To rozwiązanie DLP oparte na chmurze, które pomaga chronić 
wrażliwe dane, egzekwować wytyczne dotyczące ich przetwarzania, 
edukować pracowników, a także działać zgodnie z przepisami 
dot. przetwarzania informacji.

W przypadku utraty lub kradzieży danych wrażliwych 
cierpi nie tylko reputacja, ale i przewaga konkurencyjna 
oraz rentowność organizacji. 

Dane są krytycznym zasobem każdej firmy.
Niezależnie od jej wielkości. 644 582 USD

Średni koszt dla firmy związany
z incydentem wewnętrznym,

Ponemon Institute, 2020 r.

Wykrywanie zagrożeń 
bezpieczeństwa danych 
i zapobieganie incydentom 
od pierwszego dnia

Safetica NXT ocenia ryzyko wszystkich operacji 
użytkowników, wykonywanych na plikach. 
Identyfikuje i zapobiega incydentom bezpieczeń-
-stwa, a także ukazuje, czy jakiekolwiek dane 
zostały utracone lub niewłaściwie wykorzystane. 

Każda operacja na plikach jest rejestrowana, 
oceniana i przechowywana w chmurze przy 
użyciu bezpiecznej platformy Microsoft Azure. 

Pozwala to nie tylko podjąć działania 
naprawcze i zapobiec ewentualnemu 
naruszeniu danych, ale także edukować 
pracowników i wpłynąć na ich nawyki 
lub procesy w firmie.  

W dzisiejszym rozproszonym środowisku 
pracy Safetica zapewnia widoczność 
i ochronę przepływów danych pomiędzy 
endpointami, chmurami i użytkownikami.

Jak Safetica NXT rozwiązuje problem 
bezpieczeństwa danych?

Safetica NXT
www.safetica.pl



Krótki czas wdrożenia 
i elastyczność kosztów

Wdrożenie w ciągu kilku 
godzin, pełna konfiguracja 
i ochrona w ciągu dni. 

Miesięczne rozliczenia 
umożliwiające elastyczną 
optymalizację kosztów 
i korzystanie z usług na 
zasadzie pay-as-you-go.

Łatwe w administracji

Oszczędzające czas podejście 
wsparte wbudowanymi 
szablonami, automatyzacją 
i najlepszymi praktykami.

Automatyczne wykrywanie 
ryzykownych zdarzeń 
i zachowań użytkowników, 
a także zapewnienie bezpiecznej, 
cyfrowej przestrzeni roboczej.

Wykrywanie incydentów 
oparte na ryzyku

Holistyczna ocena ryzyka 
z możliwościami uczenia się, 
napędzana analityką danych.

Unikalne wykrywanie intencji 
użytkownika i jego rzeczywi-
-stej aktywności.

Obsługa cyfrowej 
przestrzeni roboczej 
w dobie hybrydowej pracy 

Gotowość do obsługi 
środowisk z użytkownikami 
pracującymi zdalnie.

Inteligentne skanowanie 
oparte na dynamicznym 
rozpoznawaniu godzin pracy.

Pełny zakres 
bezpieczeństwa 

Pełna widoczność kanałów 
dystrybucji danych.

Obsługa wielu platform.

Pełna ochrona urządzeń 
znajdujących się czasowo w trybie 
offline i wysoki poziom ochrony 
przed sabotażem.

Dojrzała architektura 
gotowa pod SaaS

Architektura oparta na 
chmurze, zorientowana na 
płynnym dostępie, skupiona 
wokół bezpieczeństwa

Bardzo mały wpływ na 
wydajność endpointów 
(poniżej 3%).

Kluczowe korzyści

Odkrywanie i klasyfikowanie wrażliwych danych 
firmy w oparciu o wbudowane szablony. Audyt 
przeprowadzony we wszystkich ważnych kanałach, 
którymi przepływają dane.

Klasyfikacja i audyt przepływu danych

Safetica NXT
www.safetica.pl

Inteligentne i automatyczne wykrywanie incydentów, 
wsparte automatyczną oceną ryzyka w celu 
niwelowania podejrzanych lub nietypowych zachowań.

Wykrywanie incydentów
i zautomatyzowane reagowanie

Wykrywanie i audytowanie potencjalnych naruszeń 
zgodności z przepisami RODO, HIPAA lub PCI-DSS 
oraz ustawianie odpowiednich zabezpieczeń, 
mających na celu egzekwowanie wewnętrznych polityk.

Wykrywanie i ograniczanie naruszeń 
zgodności z przepisami

Safetica umożliwia przegląd wszystkich zagrożeń 
w jednym interfejsie zarządzania. Otrzymujesz 
powiadomienia e-mail o podejrzanych zachowaniach, 
możesz zobaczyć ważne statystyki na pulpicie 
nawigacyjnym lub eksportować surowe dane 
do formatu .xls w celu dalszej analizy.

Raporty z działań



• Platforma chmurowa Safetica NXT
• MS Azure z centrum danych w NL/UE
• Architektura wielodostępna
• Wysoka skalowalność i bezpieczeństwo
• Interfejs użytkownika dla outsourcerów 

i klientów końcowych
• Do wdrożenia nie jest potrzebny 

hardware po stronie klienta

Architektura

Bazy danych klientów
z logami i ustawieniami

bezpieczeństwa

Azure Active Directory

Katalog klienta

Konsole
zarządzania

Systemy biznesowe MSP

Firmy świadczące outsourcing

Pracownicy klienta A

API
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Pracownicy klienta B Pracownicy klienta C

Platforma hostingowa

• Usługi wspierające Safetica (CRM, system 
partnerski, system billingowy)

• Natywna integracja z platformą hostingową 
• Ciągła automatyzacja procesów biznesowych 

zapobiegająca powstawaniu jakichkolwiek barier

2 Infrastruktura wspierająca

• Firmy chronione przez Safetica NXT
• Dostęp do raportów przez przeglądarkę 

z dowolnego miejsca
• Otrzymywanie natychmiastowych powiadomień 

e-mail dotyczących bezpieczeństwa
• Użytkownicy chronionych urządzeń Mac lub Win* 

posiadający zainstalowany moduł Safetica Client
• Szybki proces wdrożenia

4 Klienci

• Łatwe i szybkie wdrożenie
• Możliwość centralnego zarządzania
• Elastyczna obsługa klienta
• Rozliczenia abonamentowe/miesięczne 

lub klasyczna subskrybcja

3 Firmy świadczące outsourcing IT

* Wymagania
Safetica Client

Procesor 4-rdzeniowy 2,4 GHz, 2 GB RAM, 10 GB miejsca na dysku
Windows 7, 8.1, 10, 11, pakiet instalacyjny MSI, .NET 4.7.2+
macOS 10.15+Safetica NXT

www.safetica.pl
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Jak to działa
Niezwykle szybkie wdrożenie umożliwia rozpoczęcie audytu przepływu danych i wykrywania zdarzeń 
w ciągu jednego dnia. Wstępnie skonfigurowane reguły wykrywania są aktywowane automatycznie, 
a następnie mogą być regulowane i dostosowywane. Tryb ochrony może zostać włączony później, 
z wykorzystaniem informacji o ryzyku.

Wykrywanie incydentów oparte jest 
na natywnej logice, automatycznym 
wykrywaniu anomalii i ciągłym uczeniu 
się. Wynik jest reprezentowany przez 
zestaw ryzykownych zdarzeń, które 
Safetica NXT identyfikuje i podkreśla 
przy użyciu trójstopniowej skali 
klasyfikacji ryzyka.

Przy włączonym trybie ochrony 
można „cicho” rejestrować zdarzenia, 
powiadomić pracownika o potencjalnym 
ryzyku operacji lub ją zablokować. DLP 
z adaptacyjną ochroną danych wykorzystuje 
dynamiczną analizę przestrzeni roboczej, 
która jest stale dostosowywana do 
zachowania użytkowników.

Środowisko klienta 
jest automatycznie 
wdrażane 
w zabezpieczonej 
chmurze

Safetica Client
zostaje zdalnie 
zainstalowany 
na urządzeniach 
pracowników

1 2 Safetica NXT jest 
gotowa do audytu 
Twoich danych 
i ostrzegania 
o incydentach
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WYSOKIE
RYZYKO

ŚREDNIE
RYZYKO

NISKIE
RYZYKO

Kanały danych objęte ochroną
Safetica NXT zapewnia wgląd w przepływ firmowych danych w wielu kanałach 
i na wielu platformach, gwarantując pełną widoczność.

E-mail WebUdostępianie plików i media społecznościowe 

Cloud Pamięć masowa
wymienna

Media

WeTransfer Twitter Facebook HTTP  
HTTPS

FTP  
FTPS

P2PPOP3 / IMAP | SMTP 

CD, DVD, Blu-ray 

OneDrive | Dropbox
Google Drive
Box | SharePoint

USB / karty pamięci

Send 
Anywhere

Komunikatory

Teams | Skype
Slack



chronionych urządzeń
500 000+

krajów
120+

konsultantów
90+

Kim 
jesteśmy
Safetica jest czeską firmą dostarczającą 
rozwiązania z zakresu zapobiegania utracie 
danych i ochrony przed zagrożeniami 
wewnętrznymi dla organizacji wszystkich 
typów i rozmiarów. W Safetica wierzymy, 
że każde przedsiębiorstwo zasługuje na to, 
aby mieć pewność, że ich dane są bezpieczne.

Sojusze technologiczne

Nagrody i osiągnięcia

Dowiedz się więcej na www.safetica.pl

 

Ochrona danych
stała się łatwiejsza



www.safetica.pl

główny dystrybutor rozwiązań 
Safetica w Polsce

DAGMA Bezpieczeństwo IT
ul. Bażantów 4/2, 40-668 Katowice

safetica@dagma.pl
tel. 32 793 11 00


