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Funcionalidades e Benefícios
SOLUÇÕES TOTALMENTE INTEGRADAS
• Varonis DatAdvantage para Windows
• Varonis DatAdvantage para SharePoint
• Varonis DatAdvantage para Exchange
• Varonis DatAdvantage para Directory Services
• Varonis DatAdvantage para UNIX/Linux
• Varonis DataPrivilege
• Varonis IDU Classification Framework

INTELIGÊNCIA ACIONÁVEL
• Completa visibilidade de usuários, grupos e permissões de pastas de sistemas de
arquivos, SharePoint e Exchange
• Trilha de auditoria detalhada a todos os eventos de acesso
• Recomendação sobre onde as permissões em excesso podem ser removidas e
habilidade para simular alteração sem afetar a produção
• Classificação rápida e precisa de dados críticos de negócio

REDUÇÃO NA CARGA DE TI
• Retorno imediato no investimento com a redução de recursos de TI dedicado à
gestão de dados

IDENTIFIQUE AUTOMATICAMENTE OS DONOS DOS DADOS E
ENVOLVA-OS NO PROCESSO DE GESTÃO DE DADOS
• Aprovações/Revogações de acesso de dados podem estar automaticamente
comprometidas com o sistema de arquivos para fazer cumprir os direitos
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GESTÃO COMPREENSIVA
DE DADOS
Dados desestruturados e semi-estruturados nas organizações
estão explodindo e fora de controle. Na maioria das organizações,
as contas de dados desestruturados contabilizam 80% dos
dados de negócio e dobra de volume a cada 12-18 meses. Isso
abrange todos os distintos arquivos – documentos, imagens,
planilhas, emails, arquivos de vídeo e de áudio – armazenados
em servidores, dispositivos NAS e repositórios semi-estruturados
como o SharePoint e o Exchange. Organizações modernas
e controladas por dados formam continuamente equipes
multifuncionais que acessam séries fluidas de recursos digitais.
O aumento de equipes, combinado com uma gestão adicional
e requisitos funcionais, causa o número de contêineres de
dados – pastas compartilhadas, pastas de trocas públicas e sites
de SharePoint – para aumentar proporcionalmente rápido que
a informação que estamos armazenando neles. Cada série de
dados necessita ser gerenciada e protegida; uma gestão efetiva e
eficiente, e proteção requer automatização.
SOLUÇÃO
O Varonis Data Governance Suite fornece às organizações a habilidade de
manter o passo com seus dados, gerir direitos de acesso com eficiência
e efetividade, acesso a auditorias para cada arquivo e evento de email,
identificar e envolver os donos de dados e encontrar e classificar dados
críticos de negócio e sensíveis. Varonis oferece uma solução completa
e efetiva para a gestão de dados, usando uma estrutura de metadados
extensível e escalável. A Varonis fornece:
• Inteligência acionável sobre seus dados
• Fluxo de trabalho que envolve diretamente usuário de negócio e donos de
dados
• Automatização que reduz a carga de trabalha na sua organização de
recursos de TI
Varonis fornece um completo Metadata Framework™ e integra um conjunto
de produtos para a gestão de dados desestruturados e semi-estruturados.
Com o Varonis DatAdvantage para Windows, Exchange, Directory Services,
SharePoint e UNIX/Linux, DataPrivilege e o Varonis IDU Classification
Framework, administradores de TI e donos de dados ganham inteligência
acionável, automatização efetiva e a habilidade de implementar fluxos de
trabalho que aderem à política de negócio.
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O DatAdvantage fornece uma
inteligência adicional para o pessoal
de TI sobre quem pode acessar
os dados, quem está acessando
os dados, quem os possui e onde
o acesso aos dados pode ser
facilmente reduzido sem afetar o
processo de negócio. DataPrivilege
fornece uma interface configurável
baseada em web para os donos
dos dados, usuários de negócio
e administradores de TI, que
automatizam as avaliações de
titularidade, as autorizações de
acesso e o reforço à política de
dados – incluindo paredes éticas
– e proporciona um completo
rastreamento de auditoria de toda a
atividade de gestão.

VISIBILIDADE ABRANGENTE
Varonis transforma a gestão de
suas permissões fornecendo
uma completa e bidirecional
visibilidade para as permissões da
sua infraestrutura de sistema de
arquivos. Tanto NTFS quanto as
permissões compartilhadas são
exibidas, organizadas e adicionadas.
Com a Varonis®, os administradores
de TI podem rapidamente ver os
dados acessíveis a qualquer usuário
ou grupo, também como os usuários
e grupos que tem acesso a qualquer
pasta, caixa de correio, pasta pública,
ou sites SharePoint. Sinalize, etiquete
e anote seus arquivos, pastas e sites
para melhor rastreamento, analise e
reporte em grupos e dados.

DADOS DE AUDITORIA
COMPLETOS E EM TEMPO
REAL
A cada arquivo abra, crie, mova,
modifique e apague todo o acesso
de controle e alteração de filiação, e
todos os emails enviados, recebidos
e abertos são capturados e gravados
de forma eficiente em uma base de
dados normalizada que é classificável
e pesquisável. Relatórios detalhados
de dados entregues podem ser
facilmente criados e providenciados
automaticamente para os donos dos
dados e administradores de TI.

FLUXO DE TRABALHO DE
ACESSO AUTOMATIZADO DE
DADOS
DataPrivilege automatiza a gestão
de dados fornecendo um fluxo de
trabalho para usuários e dono de
dados para que sejam diretamente
envolvidos na análise e autorização
de fluxo de trabalho. Os donos
dos dados também podem
criar subpastas administráveis
resultando rapidamente em mais
colaboração segura. Uma interface
web configurável para donos de
dados, usuários de negócios e
administradores de TI automatizam
solicitações de acesso de dados,
possuem TI autorização de
permissões, alteração de grupos
(incluindo distribuição de grupos),
avaliações de direito automatizadas,
e execução da política de dados
(paredes éticas, por exemplo). Um
completo rastreamento de auditoria
garante que a gestão política de
dados está nos seu devido lugar e
sendo aderida a esses.

VARONIS METADATA
FRAMEWORK™
Varonis coleta dados de uma
variedade de fontes – usuários
e grupos de directory services,
permissões de arquivo, pasta, pasta
pública, caixa de correio e acesso a
sites e listas de controle, acesso a
arquivos e a email e indicadores de
conteúdo sensível de inspeção de
conteúdos de arquivo e metadados.
O Varonis Metadata Framework™ de
maneira não intrusiva, coleta esses
metadados críticos, gera metadados
deficientes, pré-processa, normaliza,
analisa, armazena e apresenta-los
para os administradores de TI em
uma interface interativa e dinâmica.
O Varonis Data Governance
Suite escalará a presentes e
futuras solicitações usando uma
infraestrutura computacional padrão,
até quando o número das relações
funcionais entre entradas de
metadados cresça exponencialmente.
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