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Firma CoSoSys wprowadziła do sprzedaży najnowszą wersję
programu zabezpieczającego sieci komputerowe przed utratą
danych oraz umożliwiającego kontrolę urządzeń peryferyjnych
– Endpoint Protector 2009.

Firma CoSoSys, producent najbardziej innowacyjnych i efektywnych
aplikacji zabezpieczających komputery oraz urządzenia peryferyjne,
wprowadziła do sprzedaży najnowszą wersję swojego programu
chroniącego sieci komputerowe przed utratą danych (Data Loss
Prevention) oraz umożliwiającego kontrolę urządzeń peryferyjnych –
Endpoint Protector 2009. Obecne środowisko biznesowe szuka
zabezpieczenia przed różnego typu zagrożeniami, na jakie narażone są
firmy bez względu na ich wielkość, poczynając od ryzyka związanego z
kradzieżą poufnych informacji przez pracowników kończących pracę w
danej firmie, poprzez wypadki narażające prywatność baz danych
klientów, aż po złośliwe próby naruszenia bezpieczeństwa w celu
uzyskania szybkich korzyści finansowych.

Nowa wersja programu Endpoint Protector to pierwsze tej klasy
rozwiązanie zwiększające kontrolę nad poufnymi danymi dzięki funkcji
Białej Listy. Funkcjonalność ta pozwala przedsiębiorstwom decydować,
które pliki mogą być kopiowane na przenośne urządzenia, a które nie,

ostatnio dodane:
Kultowe błyszczyki Lip
Smackers w sklepie
internetowym Butik.4Girls.pl!
Gold Finance: Podsumowanie
dnia 13.05.2009
Norwegian Racketlon Cup
2009 – ostatnie dni zapisów
do Mistrzostw Polski
Enterprise™ - gra o
zarządzaniu firmą na
wymagającym rynku.
DeLord kręci dla
bezpieczeństwa emerytów
Infolinia Müller
10-cio lecie firmy MARKEN
Systemy Antywirusowe
Advantech MT-100 –
Medyczny PC terminal
Brazylijskie klimaty w Royal
Collection
Nowa Dyrektor Marketingu w
Solemis Group SA
Brazylijskie klimaty w Royal
Collection
Milusiaki.pl
Vegeta Mix do grilla dla
poszukiwaczy smaków
Moda Ciążowa Haltex – Czas
na majówkę!
Nowy router Linksys do
obsługi mobilnego internetu
DKV zwycięzcą plebiscytu
Fleet Awards Polska 2009
Drugie urodziny portalu
HolidayCheck.pl
DKV - Rewolucja w opłatach
drogowych
Coraz więcej lektur na
streszczenia.pl
Broadwayowska sztuka
„Boeing Boeing” w
warszawskim Teatrze Studio
Buffo
Konftel 300IP współpracuje z
rozwiązaniami Avaya
Endpoint Protector 2009:
ochrona sieci komputerowych
przed utratą danych
„Magnetyzm polskich miast”.
Pierwsze w Polsce badanie
kondycji marek miejsc
Odbyły się badania słuchu
dzieci z Domu Dziecka w
Pawłówce
Program wyprodukowany
przez DeLord zdobywa „Złoty
Laur”
więcej...

Endpoint Protector 2009: ochrona sieci komputerowych przed utratą da... http://news.webwweb.pl/2,26996,0,Endpoint,Protector,2009,ochrona,si...

1 of 3 14.05.2009 21:39



rejestrując jednocześnie wszystkie próby transferu danych. Program
zapewnia zwiększoną ochronę również dzięki funkcji Tryb Blokady
(Lockdown Mode), zaprojektowanej aby powstrzymać potencjalnie
trwające naruszenia bezpieczeństwa poprzez natychmiastowe
zablokowanie wszystkich komputerów w sieci, zatrzymanie wszystkich
trwających transferów danych oraz urządzeń będących w użyciu.

Dzięki programowi Endpoint Protector 2009 przedsiębiorstwa
oszczędzają czas i zwiększają produktywność poprzez usprawnienie
codziennych czynności wykonywanych zarówno przez administratorów
sieci, jak i przez pracowników korzystających z komputerów. Jest to
możliwe dzięki nowemu, ulepszonemu, internetowemu narzędziu
administracyjnemu, które jest jeszcze łatwiejsze w obsłudze oraz
dostępne w pięciu wersjach językowych (angielskiej, niemieckiej,
francuskiej, rumuńskiej oraz węgierskiej). Codzienne czynności
administracyjne są wspomagane przez kreatora ułatwiającego
zarządzanie urządzeniami wewnątrz sieci oraz przez funkcję System
Snapshot, która zapamiętuje poprzednie konfiguracje systemu, aby móc
natychmiastowo i bez przeszkód przywrócić wcześniejsze ustawienia.

Aby ułatwić pracownikom zachowanie mobilności i produktywności
Endpoint Protector 2009 oferuje szerszy zakres kontrolowanych
urządzeń peryferyjnych poczynając od iPod’ów, przez aparaty
fotograficzne i pamięci USB, kończąc na drukarkach i ExpressCard
SSD. Program umożliwia również szybszą synchronizację z Active
Directory oraz zapewnia dodatkową ochronę w sieciach
komputerowych, w których pracownicy mają uprawnienia
administratora, sprawiając iż usunięcie aplikacji z komputera lub laptopa
będzie wyjątkowo trudne.

„Naszym głównym celem jest zapewnienie przedsiębiorstwom każdej
wielkości wolności w prowadzeniu biznesu, nie zaś ograniczenie
korzystania ze wszystkich przenośnych urządzeń magazynujących,
zapewniając jednocześnie ochronę przed potencjalnymi zagrożeniami
oraz efektywne zapobieganie potencjalnym naruszeniom danych. W ten
sposób, przedsiębiorstwa mogą wykorzystywać zwiększoną mobilność
na swoją korzyść, nie muszą płacić niesamowicie wysokiej ceny za brak
właściwej ochrony”, wyjaśnia Roman Foeckl, CoSoSys CEO.

Endpoint Protector 2009 został zaprojektowany, aby zminimalizować
wewnętrzne zagrożenia związane z wyciekiem danych oraz aby
kontrolować urządzenia podłączone do komputerów. Program pozwala
działom IT na aktywne monitorowanie urządzeń wewnętrznego użytku
poprzez śledzenie wszystkich transferów danych z i do chronionej sieci
oraz poprzez narzucanie szyfrowania danych przesyłanych na
podręczne urządzenia. Nowa wersja programu Endpoint Protector
dostępna jest za darmo przez 30 dni oraz w wersji demo na stronie
internetowej http://www.EndpointProtector.com.

O CoSoSys
Firma CoSoSys specjalizuje się w zabezpieczaniu sieci komputerowych
i tworzeniu oprogramowania wzbogacającego urządzenia peryferyjne.
Portfolio aplikacji zawiera funkcje zabezpieczenia hasłem,
synchronizację danych oraz ochronę sieci. CoSoSys sprzedaje swoje
produkty na całym świecie za pośrednictwem wiodących producentów
sprzętu komputerowego, dystrybutorów i sprzedawców
oprogramowania oraz bezpośrednio do odbiorców końcowych przez
stronę internetową http://www.CoSoSys.com oraz
http://www.EndpointProtector.com. CoSoSys cieszy się stale rosnącą
liczbą użytkowników na całym świecie. Biura firmy znajdują się w
Stanach Zjednoczonych, Niemczech oraz Rumunii.

Aby skorzystać z bezpłatnej 30-dniowej wersji Endpoint Protector
należy wejść na stronę internetową http://www.endpointprotector.com
/en/index.php/products/endpoint_protector.
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