Egress Switch Threat Protection
Voorkom het per ongeluk versturen van email naar onjuiste ontvangers
en stop datalekken voordat ze plaatsvinden.
E-mail is nog steeds het meest belangrijke communicatiemiddel voor
organisaties. Het is eenvoudig in gebruik, onmiddellijk effectief en het
maakt werknemers zeer efficiënt in hun werkzaamheden. Maar e-mail is
ook één van de grootste risico’s voor gegevensbeveiliging: medewerkers
kunnen per ongeluk, of met opzet, gevoelige informatie versturen naar de
verkeerde persoon. Egress Switch Threat Protection lost dit probleem op
door bescherming te bieden tegen het verkeerd versturen van informatie
en bestanden via e-mail.

Voordelen
DD Voorkom datalekken door medewerkers
die per ongeluk gevoelige informatie
en bijlages naar de verkeerde persoon
versturen
DD Help medewerkers de juiste beslissingen
te nemen bij het gebruiken van e-mail en
het delen van gevoelige informatie
DD Voldoe aan nalevingsvereisten, zoals de
AVG van de EU en de Data Protection Act
DD Eenvoudig te gebruiken zonder extra
training
DD Integreert met bestaande
infrastructuren, zoals Exchange- en Office
365-omgevingen
DD Begrijp tot in detail hoe werknemers
gegevens delen, en ontwikkel een
beveiligingsbeleid dat hierbij past

Voorkom dat e-mails naar de verkeerde personen
worden gestuurd
Iedereen heeft weleens onprettige momenten ervaren na het onjuist versturen
van een e-mail naar de verkeerde persoon. Het komt het vaakst voor bij het
versturen van e-mails naar meerdere ontvangers, waarbij overeenkomsten in
de namen van ontvangers, en de automatisch aanvullen-functie, zorgen voor
fouten. Dit soort datalekken kan verwoestende gevolgen hebben voor iedere
organisatie. Switch Threat Protection combineert trends en e-mailconversaties
uit het verleden met contextuele bewustwording om patronen en relaties op
te bouwen die een mogelijk datalek kunnen voorspellen. Door het leren van
gebruikerspatronen kan Switch Threat Protection bovendien ook suggesties
doen voor aanvullende contactpersonen met wie normaal informatie wordt
gedeeld, en medewerkers herinneringen geven om Bcc te gebruiken bij
e-mails naar meerdere ontvangers, in plaats van Aan of Cc.

DD Toon de toewijding van het bedrijf aan
aandeelhouders en toezichthoudende
instanties met volledige
risicomanagement voor e-mails
DD Met de zelflerende en zelfverbeterende
technologie is er weinig administratieve
overhead
DD Totale integratie en een eenvoudige
interface zorgen voor minimale hinder bij
medewerkers

Wees datalekken voor en voldoe aan nalevingsvereisten

Uitgelichte kenmerken

Met de huidige strenge regulering voor gegevensbescherming, en significant
grote boetes van de AVG van de EU, wil geen enkele organisatie de legale
problemen, financiële sancties en reputatieschade ervaren die veroorzaakt worden
door een datalek. Werknemers hebben op alle niveaus en op alle afdelingen
toegang tot e-mail, en een groot gedeelte van die werknemers zal ook te maken
krijgen met persoonlijke en commercieel gevoelige informatie. Dit kan leiden
tot problemen met nalevingsvereisten volgens de AVG van de EU als deze
informatie onjuist wordt gedeeld. Switch Threat Protection lost dit probleem op
door gebruikers te helpen de juiste beslissingen te maken op het gebied van
gegevensbeveiliging, hen alert te maken op onbedoelde datalekken, en hen te
motiveren om gevoelige informatie te beschermen door middel van versleuteling
en classificatie.

DD Maakt gebruikers automatisch
attent op vergissingen bij
het versturen van e-mails, en
waarschuwt beheerders over
mogelijke kwade bedoelingen
DD Detecteert onjuist ingevoerde
e-mailadressen op basis van
eerder ingevulde ontvangers en
bestaande contactpersonen
DD Doet suggesties voor
aanvullende ontvangers op basis
van e-mailconversaties uit het
verleden
DD Voorkomt het gebruik van Aan/
Cc, in plaats van Bcc, bij het
verzenden van e-mails naar
meerdere ontvangers
DD Zelflerend in de
ontdekkingsmodus, of
onmiddellijke bescherming
door het invoeren van
e-mails uit het verleden in de
verwerkingsengine
DD Integreert met alle bestaande
e-mailplatforms, waaronder MS
Exchange en Office 365
DD Werkt samen met classificatie en
versleuteling op berichtniveau
om e-mailversleuteling aan te
raden of af te dwingen
DD Integreert met bestaande
Switch apps en maakt naadloze
gebruikersacceptatie mogelijk
voor bestaande gebruikers
DD Meerdere lagen van beveiliging
indien gebruikt in combinatie
met versleuteling op het niveau
van berichten en bijlages,
waaronder onmiddellijk
intrekken van toegang
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Voorkom vergissingen in O365 met geïntegreerde
e-mailversleuteling en -classificatie
Naast de integratie met Switch Beveiligde E-mail en Bestandsoverdrachten
werkt Switch Threat Protection ook goed samen met ieder e-mailplatform,
waaronder MS Office 365. Dit betekent dat organisaties de vruchten kunnen
plukken van e-maildiensten in de cloud zonder dat ze hoeven in te leveren op
gegevensbescherming. Daarnaast moeten organisaties, als gegevensbeheerders,
persoonlijke en commercieel gevoelige informatie beschermen en beheren, zelfs
als deze met de juiste persoon wordt gedeeld. Switch Gegevensbescherming
werkt samen met Switch DLP en technologieën voor versleuteling op
berichtniveau om geïntegreerde e-mailversleuteling aan te bieden, waarbij
verzonden en opgeslagen informatie worden beschermd op basis van gevoelige
sleutelwoorden, bestandstypes, ontvangers en gegevensclassificatie. Hierbij
is de mogelijkheid voor het volledig auditen van verstuurde en gepoogde
e-mailuitwisselingen inbegrepen, en ook de mogelijkheid om de toegang tot
e-mails op ieder moment in te trekken, zelfs nadat ze geopend zijn.

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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