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VARONIS DATANSWERS
Características e Benefícios

PESQUISA CORPORATIVA QUE VOCÊ REALMENTE USARÁ

• Resultados de busca precisos e relevantes baseados nos relacionamentos de 
usuários e atividade de acesso

• Interface web fácil de usar para informações empresariais

• Especialmente construída para a busca de arquivos e intranets

ENCONTRE O QUE VOCÊ ESTÁ BUSCANDO (E NADA MAIS)

• As permissões existentes são respeitadas e melhoradas

• Os resultados podem ser restringidos automaticamente baseando-se nas 
recomendações do DatAdvantage e nas regras de classificação de dados

• Exclua automaticamente resultados que se tornaram visíveis por grupos 
específicos de segurança (o grupo “Everyone”, por exemplo)

ESCOLHA O QUÊ EXCLUIR

• Potencialize o IDU Classification Framework para excluir conteúdo sensível

• Selecione a partir de regras pré-definidas (cartões de crédito, INSS, 
informações pessoais)

• Personalize regras para filtrar resultados baseados nas políticas da sua 
empresa

INDEXAÇÃO EFICIENTE

• Escaneamento verdadeiramente incremental

• Indexa somente arquivos que foram criados ou modificados após o último 
processo

• Restringe o índice de alcance por atividade, permissões e sistemas de 
metadados
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BUSCA RELEVANTE 
E SEGURA PARA 
SHAREPOINT, NAS 
E SERVIDORES WINDOWS
O DatAnswers entrega resultados de busca relevantes para as 

pessoas que deveriam ter acesso a eles, e somente às pessoas 

que deveriam acessá-los. Um dos problemas mais frustrantes que 

os funcionários enfrentam é o de não serem capazes de encontrar 

facilmente os arquivos que estão buscando quando eles mais 

precisam. Quantos funcionários recriam conteúdo uma e outra vez, 

estes que seus colegas ou sucessores já criaram? Mesmo se você 

puder encontrar conteúdo relevante, qual contexto você obterá 

disso, sobre quem trabalhou com ele e quando? Como você saberá 

sequer a quem perguntar sobre ele?

O DatAnswers fornece uma busca segura e eficiente para conteúdo gerado por 
pessoas por um preço atrativo com mínimas exigências de infraestrutura.

O DatAnswers usa os metadados para:

• Entender o relacionamento entre as pessoas e os dados

• Traçar o perfil de atividades de acesso e de comportamento

• Prognosticar onde há permissões incorretas

E entrega uma melhor experiência através de:

• Resultados de buscas altamente relevantes

• Proteção de conteúdo sensível

• Indexação eficiente com um hardware padrão
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AUMENTE A PRODUTIVIDADE...

Como o DatAnswers entende o relacionamento entre pessoas nas suas próprias 
empresas e conhece quem está acessando a qual conteúdo, ele poderá construir 
resultados de busca usando mais ingredientes do que somente coincidências 
com palavras-chave. Como o Google e o Netflix, o DatAnswers usa metadados e 
sinais contextuais para alcançar melhores resultados de busca, entregando-os às 
pessoas corretas, fazendo o seu negócio mais produtivo.

...SEM PREJUDICAR A SEGURANÇA

Habilitar a busca empresarial em um ambiente com permissões mal configuradas 
ou menos eficazes pode ser um risco tremendo. Informações confidenciais como 
registro de pacientes, informações de pagamento ou números de cartões de 
crédito tornam-se iminentemente exploráveis. O DatAnswers usa a análise de 
metadados para podar resultados automaticamente. Ele não mostrará os arquivos 
que os usuários não deveriam ter acesso, mesmo se eles tiverem permissões 
para esses arquivos.

O DatAnswers também potencializa o IDU Classification Framework para habilitar 
a exclusão de arquivos de resultados de buscas baseados na sensibilidade do 
conteúdo. Por exemplo, você pode optar por omitir completamente arquivos que 
contenham informações pessoais ou outro conteúdo privado.

EFICIENTE E ACESSÍVEL

Como a solução comprovada do IDU Classification Framework da Varonis, o 
DatAnswers aproveita um registro completo de toda atividade para realizar um 
escaneamento em grande escala verdadeiramente incremental, sem exigir um 
grande investimento em infraestrutura. 

COMO FUNCIONA

O Varonis DatAnswers está construído sobre o Varonis Metadata Framework e 
estende, capitalizando o sistema do Varonis DatAdvantage, a inteligência de 
permissões e a comprovada tecnologia de classificação do IDU Classification 
Framework. O Varonis DatAnswers consiste em um web front end e uma 
plataforma Apache Solr que se conecta perfeitamente aos componentes 
Varonis em diferentes tipos de instalações. Os clientes Varonis têm utilizado 
o DatAdvantage e o IDU Classification Framework por anos para analisar 
permissões e atividade, identificar donos dos dados e encontrar e corrigir dados 
sensíveis expostos, e, desta forma as pessoas certas terão acesso aos dados 
corretos, todo uso é monitorado e o abuso é sinalizado. Com o DatAnswers, 
as pessoas certas podem encontrar os dados certos tão fácil quanto se elas 
procurassem por eles nas páginas da internet.


