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Monitoruj Bezpieczeństwo
swojej firmy

Wejdź na stronę 
www.hyprovision.com

i sprawdź działanie 
systemu

ONLINE
Data Loss Prevention



Co mówią badania* BTC?

*badanie przeprowadzone w 11.2013 na grupie 100 podmiotów (administracja, podmioty komercyjne)

Administratorzy przywiązują coraz większą uwagę 
do monitorowania elementów infrastruktury IT. 

Coraz istotniejszą rolę odgrywają 
zautomatyzowane systemy edukacyjne.

danych we wszystkich zasobach dyskowych wg atrybutów, słów 
kluczowych, metadanych, oznaczeń plików, wyrażeń regularnych itp.

prób dostępu do plików

kopiowania plików bądź ich zawartości

transmisji sieciowej na obecność przesyłu danych wrażliwych

aktywności szkodliwego oprogramowania, które wykrada 
i wysyła dane poza firmę

przemieszczania oznaczonych plików

klawisza printscreen, uruchomienia urządzeń rejestrujących 
(kamera) itp.

komunikaty jednorazowe kierowane 
do wybranej grupy odbiorców

edukowanie  użytkowników o polityce 
bezpieczeństwa w formie wiadomości 
wyświetlanych okresowo na komputerach

definiowanie polityk informacyjnych
dla różnych odbiorców / urządzeń

ewidencja faktu odczytania wiadomości

Oczekiwane funkcjonalności administratorów IT/bezpieczeństwa. 
Monitorowanie:

Oczekiwane funkcjonalności 
w edukacji i działaniach prewencyjnych:
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Data Loss Prevention
Kompleksowa ochrona przed utratą i wyciekiem danych. 
Ochrona przed utratą danych zapobiega 
przypadkowym i celowym wyciekom danych 
gromadzonych w zasobach elektronicznych 
organizacji. Szczególnie istotne dane, takie jak 
dane finansowe, listy dostawców i odbiorców, 
umowy, dane osobowe, dokumentacje 
badawczo-rozwojowe, czy też inna wiedza 
techniczna winny być chronione i nadzorowane 
przez wyspecjalizowane systemy kompute-
rowe. Każdy incydent może być bardzo 
kosztowny i doprowadzić do utraty zaufania 
klientów, partnerów biznesowych czy też 
organów założycielskich / właścicielskich.

Identyfikowanie istotnych danych, moni- 
torowanie miejsca ich przechowywania, 
śledzenie ich przepływu to zadanie dla 
wykwalifikowanej kadry posługującej się 
odpowiednimi narzędziami.

Globalizacja, wzrost konkurencyjności, mobil-
ność pracowników oraz możliwości techno- 
logiczne takie jak powszechny dostęp do 
internetu, poczty elektronicznej, nośników 
cyfrowych, komunikatorów, rejestratorów 
dzwięku i obrazu zwiększają ryzyko utraty 
kluczowych informacji.

Hyprovision DLP to produkt powstały w opar-
ciu o ponad 10-letnie doświadczenie w 
zarządzaniu infrastrukturą informatyczną, 
produkt dojrzały technicznie, innowacyjny, 
wydajny, prosty w obsłudze. Pozwala 
uzytkownikom na wdrożenie procedur 
bezpieczeństwa z zachowaniem pełnej 
zgodność z obowiązującymi przepisami. 

Hyprovision DLP oferuje zaawansowaną 
technologię znakowania dokumentów 
elektronicznych HV FINGERPRINT zapewnia-
jąc ochronę własności intelektualnej.

zdj. 1 - Hyprovision DLP - Dashboard

zdj. 2 - Hyprovision DLP - Logi

zdj. 3 - Hyprovision DLP - Reguły

Hyprovision DLP



INWENTARYZACJA SPRZĘTU
[Hardware Inventory]

INWENTARYZACJA 
OPROGRAMOWANIA
[Software Inventory]

INWENTARYZACJA PLIKÓW
[Files Inventory]

CZAS PRACY
[Working Time]

PROCES
[Process]

APLIKACJA
[Application]

ZAINSTALOWANO 
OPROGRAMOWANIE
[Software Installed]

NOŚNIKI PRZENOŚNE
[Removable Device]

ZNACZNIK
[Fingerprint]

IDENTYFIKACJA PLIKÓW
[File Discovery]

PRZENOSZENIE 
I KOPIOWANIE PLIKÓW
[Move & Copy Files]

KANAŁ WWW
[Web]

KLAWISZ
[Key]

EDUKOWANIE
[E-learning]

Udostępnia szczegółową informację o komputerach.

Udostępnia listę zainstalowanego oprogramowania.

Udostępnia listę plików w zasobach dyskowych komputerów.

Umożliwia powiadamianie o przekroczeniu dozwolonego czasu pracy komputera.

Pozwala na podjęcie działania w momencie uruchomienia określonego procesu. 
Np. Przy próbie uruchomienia procesu gg.exe wyłącz proces.

Pozwala na podjęcie działania w momencie uruchomienia przez użytkownika określonej aplikacji. 
Np. Zablokuj uruchomienie aplikacji Microsoft Word.

Pozwala na podjęcie działania w momencie zainstalowania przez użytkownika określonej aplikacji. 
Np. Odinstaluj aplikację „7-Zip File Manager” jeśli została zainstalowana.

Podejmuje odpowiednie działanie po włożeniu nośnika typu PENDRIVE. 
Np. Zablokuj dostęp do urządzenia PENDRIVE o identyfikatorze innym niż określony w godzinach 
9.00-12.30 na komputerze o nazwie „Sekretariat” dla zalogowanego użytkownika domenowego 
„DOMENA\NazwaUżytkownika”.

Umożliwia oznaczenie plików niewidocznym nagłówkiem FINGERPRINT nadając tym samym 
odpowiednią kategorię ochrony dokumentu.
Np. Oznacz znacznikiem „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA – ZARZĄD” dokumenty w zasobach 
sieciowych w katalogach \ZARZĄD; \ORGANIZACJA\DOKUMENTY.

Pozwala na podjęcie działania niezwłocznie po znalezieniu w zasobach pliku oznaczonego 
znacznikiem HV FINGERPRINT lub pliku o określonej masce. Np. Zanotuj użytkownika, nazwę 
komputera, ścieżkę dostępu do pliku.

Pozwala na podjęcie działania podczas próby przenoszenia/kopiowania pliku 
z określonego katalogu i o określonej masce. Np. Zablokuj kopiowanie pliku, którego 
nazwa zawiera ciąg znaków „SEC”.

Umożliwia zarządzanie kanałem WEB. Bazuje na obsłudze protokołów HTTP. Umożliwia zarządzanie 
dostępem do sieci społecznościowych, serwisów informacyjnych, blogów, bibliotek, forów dyskusyjnych 
oraz dowolnych stron www.

Pozwala na podjęcie stosownych akcji po naciśnięciu przez użytkownika klawisza PrintScreen.

Pozwala na regularne edukowanie pracowników zapewniając dokładną elektroniczną listę obecności 
na szkoleniach e-Learningowych. System dopuszcza możliwość zdefiniowania dowolnej ilości polityk 
(np. kompletów szkoleniowych z zakresu bezpieczeństwa) oraz wysyłanie ich do użytkowników zgodnie 
ze zdefiniowanym harmonogramem.

Główne funkcje
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Wykrywanie, skanowanie, inwentaryzacja
 Automatyczne, precyzyjne i wyjątkowo szybkie przeszukiwanie 
 zasobów

 Automatyczne uruchamianie ochrony zasobów w czasie 
 rzeczywistym zgodnie ze zdefiniowanymi politykami

 Rozproszone i wydajne przetwarzanie danych na serwerze 
 głównym oraz stacjach roboczych

 Bieżące monitorowanie zmian położenia danych zapobiegające 
 ich zagubieniu

 Wykrywanie danych zwielokrotnionych

 Szczegółowa inwentaryzacja sprzętu, zainstalowanego 
 oprogramowania oraz plików

Ochrona danych i własności intelektulanej
 Zabezpieczanie dokumentów niewidzialnymi znacznikami 
 HV FINGERPRINT, monitorowanie tych dokumentów i podejmowanie 
 stosownych działań w przypadku naruszeń polityk bezpieczeństwa

 Zwiększenie szybkości wyszukiwania dokumentów ze znacznikami 
 HV FINGERPRINT w zasobach organizacji zarówno na dyskach 
 sieciowych, jak i w zasobach indywidualnych

 Automatyczne i manualne podjęcie działań na komputerach mobilnych 
 zgodnie z wdrożonymi politykami

Niskie koszty i prostota obsługi
 Predefiniowane polityki bezpieczeństwa z dalszą możliwością 
 ich rozszerzania

 Oszczędność czasu dzięki mechanizmom automatyzacji

 Możliwość dostępu do panelu administracyjnego z dowolnego miejsca 
 bez konieczności instalacji oprogramowania

 Mniejsze obciążenie zasobów pracowniczych w wyniku pełnej 
 automatyzacji pracy systemu

Edukacja pracowników
 Informowanie pracowników o naruszeniach polityk bezpieczeństwa, 
 edukacja o ryzykownych zachowaniach

 Szkolenia pracowników na podstawie zdefiniowanego 
 harmonogramu wraz z podpisami „elektronicznej listy obecności”

 Pozytywny wpływ na poczucie bezpieczeństwa organizacji

Dlaczego Hyprovision DLP?
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Komponenty
 HV Agent     
to nieinwazyjne, małe oprogramowanie 
do ustawiania, monitorowania 
i egzekwowania polityk bezpieczeństwa. 
Pracuje w trybie usługi online jak i offline 
w sposób niewidoczny dla użytkownika.

 

HV Console  

to oprogramowanie typu web pozwalające 
na konfigurację polityk, zarządzanie systemem 
oraz HV Agentami.

 

HV Server
to zaawansowany mechanizm zarządzania 
HV Agentami oraz zapisujący stosowne 
informacje w zintegrowanej bazie danych 
Microsoft SQL Server.
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Ochrona przed zagrożeniami 
przypadkowej utraty danych 
oraz celowymi działania osób trzecich.

Ochrona danych i własności 
intelektualnej – identyfikowanie danych, 
monitorowanie, ochrona ze szczególnym 
uwzględniem danych oznaczonych 
znacznikiem HV FINGERPRINT

Zgodność z przepisami – wdrożenie 
procedur monitorowania i kontroli 
oraz automatyczne blokowanie 
stanowią element wsparcia 
dla wdrożonych polityk 
i obowiązujących przepisów.Edukowanie – użytkownicy w sposób 

automatyczny i regularny otrzymują 
informacje o obowiązujących politykach 
i zarządzeniach w zakresie 
bezpieczeństwa oraz w sposób 
automatyczny są uprzedzani 
o działaniach mających wpływ 
na bezpieczeństwo.

 




Główne korzyści

Urządzenia klienckie  Microsoft Windows® 8
      Microsoft Windows® 7
      Microsoft Windows Vista
      Microsoft Windows XP
      Wersje 32-bitowe i 64-bitowe

      Nie jest wymagana instalacja 
      Microsoft® .NET Framework.

Konsola zarządzania  Dowolna przeglądarka internetowa

Serwer    Procesor Pentium III lub szybszy
     Pamięć RAM 4096 MB

     Dysk twardy o pojemności 
     min. 200GB (IDE i SATA)

Baza danych   Microsoft SQL Server 
     2005/2008/2008 R2/2012/2014*
     Wersje 32-bitowe i 64-bitowe

     Microsoft SQL Server Express 
     2005/2008/2012/2014
     Wersje 32-bitowe i 64-bitowe
      * dedykowane instalacjom pow. 250 komputerów

Wymagania systemowe:

 zdalna instalacja i konfiguracja

 asysta techniczna i konsultacje w zakresie dostosowania 
  rozwiązania do pojawiających się potrzeb przez 12 miesięcy

 serwis i aktualizacja oprogramowania przez 12 miesięcy

Pakiet Hyprovision DLP?


