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CoSoSys in finala SC Awards Europe 2013 la categoria
Cea mai buna solutie DLP

CoSoSys, in finala SC Awards Europe 2013 la categoria Cea mai bună
soluţie DLP
19 Februarie 2013

Cu o listă de companii compet it ive şi criterii st ricte de jurizare, SC Awards Europe onorează cele
mai inovat ive tehnologii de securitate. CoSoSysa anuntatcă Endpoint  Protector 4, soluţ ia sa de
Prevenire a Pierderilor de Date, Cont rolul Dispozit ivelor şi Managementul Dispozit ivelor Mobile, a
fost  numită Finalistă în cadrul selecţ iei pent ru Cea mai bună soluţ ie DLP 2013. Câşt igătorii vor f i
selectaţ i de un panel de juraţ i ext raşi dint re profesionişt i de securitate cu experienţă din cadrul
unor companii internaţ ionale.
Companii din peste 90 de ţări au implementat  soluţ ia DLP Endpoint  Protector 4, după ce şi-au
exprimat  mot ive serioase de îngrijorare cu privire la datele care se scurg prin diverse puncte de
ieşire, de la dispozit ivele de stocare portabile, la servicii de e-mail şi servicii în cloud. Pent ru a
preveni şi stopa breşele de date, care sunt  atât  de comune în mediul de business actual, Endpoint
Protector 4 se dist inge prin funcţ ionalităţ i solide: Cont rolează f luxul de date căt re şi de pe
dispozit ivele portabile de stocare înt r-o perioadă în care t rendul BYOD (Adu-ţ i Propriul Dispozit iv)
este mai important  ca oricând; Permite scanarea documentelor bazată pe t ipul de f işier,
conţ inutul predef init  sau cuvintele cheie personalízate Monitorizează Clipboard-ul, acţ iunile Copy &
Paste şi Print  Screen pent ru ca acestea să nu conducă la incidente de securitate şi, prin urmare,
pent ru a proteja informaţ iile conf idenţ iale; Permite administ rarea ef icientă dint r-o interfaţă
cent rală intuit ivă, bazată pe web
Am invest it  mulţ i ani de dezvoltare şi îmbunătăţ iri pent ru a consolida capabilit ăţ ile noast re de
prevenire a pierderilor de date pent ru Endpoint  Protector, aşadar, să primim validarea şi
recunoaşterea de la pret igiosul SC Awards Europe ne mulţumeşte pe deplin,” a spus Roman
Foeckl, CEO CoSoSys.
Câşt igătorii de anul acesta a SC Magazine Awards Europe vor f i anunţaţ i în cadrul unei cine de
gală şi ceremonii de premiere care va avea loc în Londra la Hilton, Park Lane pe 23 Aprilie. Pent ru
mai multe informaţ ii despre SC Awards Europe 2013, vizitaţ i www.scawardseurope.com
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