Switch Secure Vault
Veilige archivering, rapportage en analyses voor e-mail, ontwikkeld om aan
wettelijke verplichtingen te voldoen, de bedrijfscontinuïteit te waarborgen en
datalekken te voorkomen.
Vanwege een verhoogde druk op organisaties om te voldoen aan
nalevingsvereisten voor bestaande en toekomstige wetten voor
gegevensbewaring, naast het handhaven van de bedrijfscontinuïteit, hebben
ze een veilige manier nodig om e-mail content effectief op te slaan en te
analyseren. Switch Secure Vault biedt de mogelijkheid om standaard én
versleutelde e-mail content te indexeren, te archiveren en onmiddelijk te
doorzoeken. Organisaties kunnen daardoor hun gegevens analyseren en
begrijpen, snel interne onderzoeken uitvoeren, zoals toegangsverzoeken van
betrokkenen (SAR), en voldoen aan nalevingsvereisten, waaronder de AVG
van de EU.

Voordelen
DD Verkrijg dieper inzicht in
organisationele e-mailgegevens
DD Voldoe aan wettelijke en industriële
nalevingsvereisten, waaronder de AVG
van de EU
DD Reageer snel en gemakkelijk op
verzoeken omtrent de vrijheid van
informatie en toegangsverzoeken van
betrokkenen
DD Waarborg de bedrijfscontinuïteit
met een compleet e-mailarchief, het
kunnen downloaden van e-mails en
een antwoordfunctie.
DD Houd toezicht op het gebruik van
oplossingen voor e-mailbeveiliging en
verbeter de introductie hiervan
DD Beveilig indentificeerbare
persoonsinformatie en commercieel
gevoelige gegevens en verleen
gemakkelijk toegang voor
geautoriseerde gebruikers

Veilig e-mailarchief en onmiddelijke e-herkenning
Alle gegevens in Switch Secure Vault zijn versleuteld opgeslagen. Daarnaast
zijn alle gegevens verder beschermd met meervoudige authenticatie en
strikte rolgebaseerde toegangsbeheer voor gebruikers die onderzoeken
moeten uitvoeren naar de e-mailgegevens en gedrag van de organisatie.
Voor alle onderzoeken is toestemming nodig van andere gebruikers die
de noodzaklijke toegangsrechten hebben, en deze toestemming kan op
ieder moment worden ingetrokken. Daarnaast stelt volledige auditing en
rapportering beheerders in staat om toezicht te houden op de onderwerpen
van zoekopdrachten van gebruikers en daaropvolgende acties met
deze zoekresultaten. Rapportering door middel van e-herkenning biedt
ook mogelijkheden voor diepteanalyses over hoe medewerkers
gevoelige gegevens beveiligen, wat doelgerichte
verbeteringen van organisationele processen
voor gegevensbeveiliging
mogelijk maakt.

DD Pas aanvullende beveiligingslagen
toe door gebruik te maken van
meervoudige authenticatie
DD Voer een oplossing voor
e-mailversleuteling in zonder
dat dit ten koste gaat van
archiveringsfunctionaliteit

Flexibele infrastructuur voor archivering en
gegevensbescherming op maat

Uitgelichte kenmerken

De complexiteit van een infrastructuur van een organisatie is vaak een belemmering
voor effectieve archiverings- en beveiligingsoplossingen. Dit is de reden waarom Switch
Secure Vault platform leverancier neutraal is en volledige implementaties voor de cloud,
op locatie, of een combinatie daarvan beschikbaar maakt, waaronder datacenters voor
hosting (enkel in de UK). De implementatie is volledig flexibel, met de mogelijkheid
om zeer gevoelige e-mail content automatisch op locatie op te slaan en tegelijkertijd
te profiteren van cloudopslag voor niet-gevoelige gegevens. Switch Secure Vault kan
ook geïntegreerd worden in Microsoft Outlook en gebruikers daarmee ondersteunen
om hun persoonlijke archieven direct te benaderen vanuit hun werkomgeving.
Geautomatiseerde systeemtriggers en rapport aanmaakfuncties ondersteunen verder
de mogelijkheden voor aanpassingen en integratie.
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Geïntegreerde toegang tot persoonlijke archieven door middel
van een snelle en uitgebreide zoekfunctie
Switch Secure Vault verhoogt de productiviteit van medewerkers door gebruikers
in staat te stellen om versleutelde en standaard e-mails te benaderen vanaf een
enkele locatie, een simpele gebruikersinterface, die te benaderen is via de browser
of vanuit Outlook. Dit stelt gebruikers in staat om hun persoonlijke archieven
te verkennen en stelt beheerders in staat om toezicht te houden op het gehele
e-mailarchief door zoekcriteria en -opties te gebruiken om te zoeken in bijlages,
de berichttekst en onderwerpregels. Gegegevensvisualisaties tonen een duidelijk
overzicht van hoe gebruikers en organisaties gevoelige gegevens delen en
beschermen, terwijl de krachtige analytische engine zorgt voor gedetailleerde
informatie in realtime om uitgebreid toezicht en onderzoek mogelijk te maken.

Aanvullende producten
•
•

Egress Switch Secure Email en File Transfer
Egress Switch Email en Document Classifier

DD Het indexeren en opslaan van
versleutelde en standaard e-mail
content
DD Alle opgeslagen en verzonden
content is versleuteld met AES256 bit versleuteling
DD Snelle zoekmogelijkheden en
toegang tot gearchiveerde e-mails
en bijlages
DD Kan op locatie uitgerold worden,
volledig gehost worden of een
combinatie daarvan
DD Keuzes voor hosting, waaronder
MS Azure en AWS, met de
mogelijkheid om de locatie te
kiezen waar de gegevens worden
opgeslagen
DD Volledige auditing en
rapportages van alle systemen en
gebruikersinteracties
DD Snelle import mogelijkheden voor
historische e-mailgegevens en
bestaande PST-bestanden
DD E-mail ontdekking voor
exporteerbare data-analyses
DD Persoonlijke
archiveringsmogelijkheden
voor individuele gebruikers, met
integratie voor Outlook
DD Mogelijkheden voor beperkingen
op zoekfuncties voor gegevens,
waaronder veplichte autorisatie,
in te stellen door beheerders
DD Ondersteunt eenmalige
aanmelding via MS Active
Directory en het gebruik van
ADFS, en andere aanbieders via
SAML v2
DD Meervoudige authenticatie is
beschikbaar, waaronder SMS en
QR-codes
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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