Ochrana dat, ochrana identit
Citlivá data
jsou všude.
Proto jsme
i my všude.

Citlivá data jsou všude. A ve složitém a neustále se
vyvíjejícím klimatu moderních hrozeb, virtualizace,
právních nařízení a digitální transformace musí
organizace realizovat nezbytná opatření zaměřená
na ochranu svých citlivých informací.

Portfolio řešení SafeNet Identity & Data Protection od společnosti
Gemalto umožňuje organizacím chránit citlivé informace ve všech
kritických bodech jejich životního cyklu. Gemalto pomáhá
firmám – od datových středisek, přes cloudy a sítě – zabezpečit jejich
data, splnit požadavky právních předpisů a zachovat si kontrolu nad
svými daty, bez ohledu na to, kam je jejich obchodní činnost zavede.
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K VAŠIM DATŮM?
Zákazníci
a partneři

Kontaktujte nás: Informace o všech pobočkách a kontaktní informace najdete na adrese safenet.gemalto.com
Sledujte nás: blog.gemalto.com/security

Portfolio SafeNet pro ochranu identit a ochranu dat
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Šifrujte svá data
Chraňte data, ať už se nacházejí kdekoli

Transformujte jakýkoli cloud na důvěryhodné prostředí

Společnost Gemalto Vám umožňuje chránit a kontrolovat citlivá data, která průběžně rostou z hlediska
objemu, typů a lokalit. Gemalto přitom neustále zdokonaluje transparentnost dodržování právních
předpisů, schopnost kontroly a efektivitu prostřednictvím podpory centralizovaného řízení a strategií.

Gemalto poskytuje – od virtualizovaných datových center až po privátní, hybridní a sdílené veřejné
cloudy – úplné vlastnictví a kompletní kontrolu nad citlivými daty v jakémkoli cloudu či
virtualizovaném prostředí.

Komplexní portfolio společnosti Gemalto zahrnující řešení zaměřená na šifrování a tokenizaci holisticky
řeší otázku zabezpečení a ochrany citlivých dat v aplikacích, databázích, souborových serverech a
mainframových systémech a rovněž ochranu dat pohybujících se v síti. K tomu využívá centrální správu,
která zlepšuje ochranu, kontrolu a viditelnost v rámci všech vašich dat a systémů.

S pomocí společnosti Gemalto mohou zákazníci využívat výhod virtualizace a současně chránit
citlivá data a dodržovat požadavky regulačních nařízení a interních strategií zabezpečení. Jakmile
jsou data šifrována, jsou bezpečná, ať už je přenášíte, ukládáte, zálohujete nebo archivujete.

Portfolio řešení pro šifrování v cloudu

Portfolio pro šifrování dat
Správa klíčů

Šifrování dat at rest

Ochrana dat on demand

Správa a ukládání klíčů

Šifrování dat at rest

Ochrana dat on demand

> SafeNet KeySecure/Virtual KeySecure

> SafeNet ProtectFile

> Encryption On Demand

> SafeNet KeySecure/Virtual KeySecure

> SafeNet ProtectV

> Encryption On Demand

> SafeNet ProtectApp

> Key Management On Demand

> SafeNet Hardware Security Modules

> SafeNet ProtectFile

> Key Management On Demand

> SafeNet ProtectDB

> HSM On Demand

> SafeNet ProtectApp

> HSM On Demand

Šifrování dat in motion
> SafeNet High Speed Encryptors

Šifrování dat in motion

> SafeNet Tokenization

> SafeNet High Speed Encryptors

> SafeNet ProtectV
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Zabezpečte a spravujte své klíče

> SafeNet ProtectDB
> SafeNet Tokenization

Řízení přístupu

Vytvořte Root of Trust pro citlivá data

Řízení přístupu a ochrana identit

Vzhledem k tomu, že využívání šifrování je na vzestupu, stává se správa klíčů kritickým požadavkem pro
každý podnik – správa klíčů pomáhá organizacím zajistit centralizovanou kontrolu nad daty a klíči, a snížit
tak náklady, složitost a rozsáhlost.

Neustále stoupající počet zaměstnanců využívajících mobilní zařízení pro přístup k firemním
aplikacím, postupný přechod na cloudové aplikace a poskytování přístupu konzultantům
a partnerům stírá hranice tradičního perimetru podnikové bezpečnosti.

Gemalto, na základě standardu KMIP, poskytuje vysoce spolehlivá řešení pro správu klíčů, která
zákazníkům pomáhají chránit a kontrolovat jejich data, řešit regulační požadavky a reagovat
na ně a rovněž vytěžit maximum z realizovaných investic.

Řešení společnosti Gemalto zaměřená na řízení identit a přístupu umožňují organizacím
spravovat a zabezpečit přístup k jejich citlivým aplikacím a zdrojům, ať už jsou tyto umístěny
v cloudu nebo v datových střediscích, bez ohledu na použité koncové zařízení.

Moduly HSM (Hardware Security Modules) poskytují dodatečný vysoký výkon, vysokou spolehlivost ochrany
klíčů a snadnou integraci řešení pro zabezpečení aplikací a transakcí v rámci podniku. Dále nabízí rychlé
a snadné zajištění vašich šifrovaných zdrojů s využitím řešení SafeNet Crypto Command Center
ve virtuálních datových centrech a v prostředí privátních a veřejných cloudů.

Gemalto nabízí organizacím volbu platformy (on-site nebo cloudová), jež poskytuje rozsáhlý
integrační ekosystém, plně automatizované pracovní toky a široké spektrum autentizačních metod
a formátů (form factor), které lze implementovat s cílem splnit očekávání týkající se využitelnosti
a splnit očekávané úrovně zajištění.

Portfolio pro správu šifrování

Portfolio pro řízení identit a přístupu

Všeobecné moduly HSM Přizpůsobitelné moduly HSM

Platební moduly HSM

Správa autentizace

Autentizační řešení

> SafeNet Network HSM

> SafeNet Java HSM

> SafeNet Payment HSM

> SafeNet Authentication Service

> PKI & OTP hardware and software tokens

> SafeNet PCIe HSM

> SafeNet ProtectServer HSM

SafeNet Crypto Command Center

> SafeNet Authentication Manager

> Push and SMS Out of Band Authentication

> SafeNet USB HSM

> SafeNet ProtectServer PCIe HSM SafeNet KeySecure

> vSec Smart Card Management System

> Context-based Authentication

Řízení přístupu & SSO

> Pattern-based Authentication

> SafeNet Trusted Access

SAFENET.GEMALTO.COM

Kontaktujte nás: Informace o všech pobočkách a kontaktní informace najdete na adrese safenet.gemalto.com
.
Sledujte nás: blog.gemalto.com/security

