
PODEJŚCIE DO 
ZARZĄDZANIA 
ZAGROŻENIAMI 
WEWNĘTRZNYMI 
NASTAWIONE NA LUDZI

PONAD 1200 KLIENTÓW W PONAD 100 KRAJACH

PONAD 50% PRZYPADKÓW NARUSZENIA 
DANYCH ZWIĄZANYCH JEST Z DZIAŁANIAMI 
WEWNĄTRZ ORGANIZACJI
Dzisiejsze miejsce pracy ma bardziej globalny charakter, jest przejściowe 
i zawsze podłączone do sieci w coraz bardziej konkurencyjnym świecie. 
Tradycyjne bezpieczeństwo cybernetyczne jest skupione na środowisku 
zewnętrznym. Nowoczesne programy bezpieczeństwa muszą uzupełnić 
tradycyjne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa rozwiązaniem, które 
skierowane jest do wewnątrz. 

ObserveIT | Proofpoint pomaga organizacjom w ochronie przed utratą 
danych, złośliwymi działaniami i uszkodzeniem marki, w tym przed osobami 
wewnątrz organizacji, które działają w złośliwy, niedbały lub nieświadomy 
sposób. Dowiedz się więcej o zarządzaniu zagrożeniami wewnętrznymi 
nastawionym na ludzi. 



SIŁA KONTEKSTU
Platforma ObserveIT łączy aktywność użytkownika i ruch danych, 
umożliwiając zespołom do spraw bezpieczeństwa rozpoznanie 
ryzyka dla użytkowników, ochronę przed utratą danych 
i przyspieszenie reakcji na incydenty. 

Wykorzystaj nowoczesną architekturę i lekką konstrukcję agenta 
punktu końcowego dzięki ObserveIT, które zapewnia szybkie 
osiągnięcie korzyści i usprawnianie programów koncentrujących 
się na zagrożeniach wewnętrznych.

Rozpoznaj ryzyko dla użytkowników
Możesz szybko zrozumieć aktywność użytkownika i ruch danych dla 
użytkowników szczególnie narażonych na ryzyko w celu rozpoznania 
elementów stanowiących potencjalne zagrożenie wewnętrzne 
i proaktywnego reagowanie na nie.

• Wykorzystaj potężną analitykę i bibliotekę szablonów zagrożeń, 
aby wykrywać i reagować na potencjalne zagrożenia.

• Monitoruj uprzywilejowanych użytkowników, zagrożonych pracowników 
oraz kontrahentów stron trzecich.

• Zachowaj prywatność i anonimowość użytkowników końcowych.

Przyspiesz reakcję na incydenty
Wykorzystaj kontekst, aby zrozumieć wszystkie aspekty powiadomień 
wygenerowanych przez ObserveIT lub inne narzędzia bezpieczeństwa.

• Poznaj cały kontekst związany z powiadomieniami o bezpieczeństwie.

• Ogranicz czas badania incydentów z dni lub tygodni do godzin lub minut.

• Szybko gromadź dowody, aby ułatwić podejmowanie decyzji i działania 
prawne.

Chroń dane przed utratą
Wykrywaj i reaguj na utratę danych spowodowaną działaniami 
wewnętrznymi oraz zyskaj wgląd w eksfiltrację danych opartą 
na punktach końcowych połączoną z kontekstem aktywności 
użytkownika, aby ułatwić podejmowanie decyzji.

• Pełna widoczność kanałów eksfiltracji danych w tym USB, kopiowanie/
wklejanie, drukowanie, wiersze poleceń, e-mail na komputerach 
stacjonarnych, aplikacje internetowe i przechowywanie w chmurze.

• Wdrażaj proaktywną edukację użytkowników lub zapobieganie oparte na 
aplikacjach monitorujących działania użytkowników w czasie rzeczywistym.

Rozwiń program zagrożeń wewnętrznych
Utwórz program zagrożeń wewnętrznych oparty na światowej klasie 
technologii. Systematycznie dąż do ograniczenia czasu potrzebnego 
do wykrycia zagrożeń i reakcji na zagrożenia. 

• Koordynuj wiele różnych zespołów ds. operacji bezpieczeństwa, zasobów 
ludzkich, zespołami prawnymi, ds. zgodności i linii działalności.

• Oceniaj najlepsze praktyki za pomocą ocen zagrożeń wewnętrznych, 
wytycznych i szablonów zagrożeń z crowdsourcingu.

• Angażuj się w aktywną społeczność użytkowników specjalizujących się 
w zagrożeniach wewnętrznych.
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Platforma ObserveIT łączy aktywność użytkownika i ruch danych, umożliwiając zespołom do spraw bezpieczeństwa rozpoznawanie ryzyka dla użytkowników, wykrywanie naruszeń danych spowodowanych działaniami 
wewnętrznymi oraz przyspieszanie reakcji na incydenty. ObserveIT zapewnia szybkie osiągnięcie korzyści i udowodnioną możliwość usprawniania programów koncentrujących się na zagrożeniach wewnętrznych dzięki 
wykorzystaniu potężnych silników inteligencji kontekstowej oraz biblioteki składającej się z ponad 400 szablonów zagrożeń pochodzących od klientów i wiodących platform bezpieczeństwa cybernetycznego.
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