Switch Secure Managed
File Transfer
Veilige automatisering voor bestands- en mappenoverdracht, ongeacht
grootte en bestandstype, die organisaties helpt om gegevens te
beveiligen, overhead te verminderen en archieven te digitaliseren.
Het delen van grote volumes gestructureerde en ongestructureerde gegevens,
die vaak per definitie zeer gevoelig zijn, is een uitdaging voor organisaties
die gegevens naar een andere locatie willen verplaatsen of veilig gescande
documenten willen uploaden in het geval van een digitalisatie. Switch Secure
Managed File Transfer automatiseert de versleutelde overdracht van gegevens,
en biedt gedetailleerde auditing en rapportage om het beheer van het
gegevensdelingsproces te ondersteunen.

Scanned and
uploaded

Voordelen
DD Verminder de kosten en handhaaf de
gegevensbeveiliging door papieren
archieven te digitaliseren
DD Houd gegevens veilig door
versleuteling te gebruiken tijdens de
overdracht over netwerken
DD Verminder administratieve overhead
en verhoog de efficiëntie

Automatic sync with
Switch Managed File Transfer

DD Stroomlijn processen door integratie
met bestaande werkstromen
DD Verdeel gegevens over verschillende
locaties

DATA ENCRYPTED

DD Verplaats bedrijfsactiviteiten efficiënt
en veilig naar een nieuwe locatie
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Veilige en gestroomlijnde geautomatiseerde
bestandsoverdracht
Gegevens die overgedragen worden met Switch Managed File Transfer
zijn zowel tijdens opslag en in overdracht versleuteld, en kunnen worden
overgedragen naar netwerkstations en cloudopslag. Sleutelbeheer biedt
volledig te auditen eind-to-eind-versleuteling in lijn met nalevingsvereisten,
terwijl auditlogboeken een gedetailleerd beeld geven van hoe de
gegevens worden verzonden.

DD Houd toezicht op organisationele
gegevensoverdrachten om het
volledige overzicht en de controle te
behouden
DD Handhaaf nalevingsvereisten bij het
overdragen van gevoelige gegevens

De keuze wat betreft integratie, uitrol en hosting
Switch Managed File Transfer is ontworpen voor een gemakkelijke integratie
in bestaande systemen, werkstromen en processen. Er is ondersteuning voor
implementaties op locatie, in de cloud of een combinatie daarvan, wat zorgt voor
een oneindige schaalbaarheid, gecombineerd met de flexibiliteit van het delen
van content op locatie. In aanvulling op de keuze uit hosting, authenticatie en
integratie biedt Switch Managed File Transfer API’s aan die organisaties in staat
stellen om aan te passen hoe ze hun gegevens veilig delen, terwijl ze blijven
profiteren van de onderliggende versleutelingstechnologie van Switch.
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Flexibele tijdsplanning en auditing voor gegevensoverdracht
De mogelijkheid om het veilige bestandsoverdrachtproces te automatiseren helpt
IT-beheerders om grote overdrachten buiten werkuren te plannen waardoor de
netwerkbelasting wordt verminderd, terwijl het notificatiesysteem rapportages
aanbiedt wanneer het proces is voltooid. Nieuwe bestandsoverdrachten kunnen
op ad-hoc basis ingesteld worden, terwijl de geautomatiseerde synchronisatie van
de oorspronkelijke en de doelmappen garanderen dat de bestanden bijgewerkt
zijn. De meldingen en realtime waarschuwingen kunnen zowel aan de kant van de
verzender als aan de kant van de ontvanger worden aangepast.

Aanvullende producten
•
•

“Een versleuteld en
papierloos systeem is
goedkoper, sustainable,
nog veiliger en neemt
minder ruimte in gebruik.
Dit bespaart ons alleen
aan opslagkosten al meer
dan € 100.000 per jaar.”

Egress Switch Secure Email en File Transfer
Egress Switch Secure Workspace

DD Automatisering voor het
veilig overdragen van grote
hoeveelheden gegevens
DD Opgeslagen en getransporteerde
gegevens worden beveiligd met
AES-256 bit versleuteling
DD Volledige auditing
en rapportering om
een gestroomlijnde
gegevensoverdracht te
behouden
DD Authenticatiemogelijkheden
voor gecontroleerde toegang
DD Flexibele hosting opties,
waaronder op locatie, gehost en
een combinatie daarvan
DD Plan grote overdrachten buiten
werkuren
DD Veilig gegevens overbrengen
tussen netwerkshares of
cloudopslag, waaronder S3
DD API’s voor aanpasbare veilige
gegevensoverdracht
DD Meldingen en
e-mailwaarschuwingen
stellen beheerders in staat om
overdrachten te volgen
Bezoek www.cryptagon.nl
voor meer eigenschappen en
informatie

Over Egress Software Technologies Ltd
Egress Software Technologies is de toonaangevende aanbieder van services op het
gebied van informatiebeveiliging die ontwikkeld zijn om gedeelde informatie van start
tot finish te beveiligen door gebruik te maken van één enkel platform: Egress Switch.
Het Switch platform bestaat uit sterk geïntegreerde en flexibele servicelijnen. Deze
bekroonde services omvatten e-mail- en documentclassificatie (het enige product voor
e-mail- en bestandsversleuteling dat CPA-gecertificeerd is door NCSC), veilig beheerde
bestandsoverdracht, veilig online samenwerken en veilige archivering.
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