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Захист даних Хмарного покоління 
GTB Data Protection захищає дані, де б вони не були, завдяки технології, яка була створена для захисту 

конфіденційної інформації та / або комерційних секретних даних з неперевершеною надійністю та 
простотою використання.

100% виявлення! 
«Що нам сподобалося: цей продукт забезпечує 
чудову деталізацію і надійність при виявленні витоку 
даних. При використанні цифрових відбитків даних 
коефіцієнт виявлення становить 100 відсотків, і 
ніякі дані порівняння не зберігаються. Що нам не 

сподобалося: не було такого. Це першокласний продукт 
зі справжніми інноваціями ».

https://www.scmagazine.com/gtb-inspector-v12/review/5730/

Підтримка всіх протоколів
Технологія виявлення GTB має вийняткову 
можливість в режимі реального часу переві-
ряти і захищати контент на всіх протоколах.

Неперевершена точність
Унікальна перевірена здатність виявляти часткові 
файлові збіги в більш ніж 10 терабайтах неструкту-
рованих даних за цифровими відбитками.

Швидка окупність
Візіонер квадранту Гартнера - комплексне рі-
шення для запобігання втрати конфіденційних 
даних компаніями, що себе швидко окупить.

Рішення, які працюють
«У GTB є можливість контролювати, захищати і 
оберігати особисті ідентифікаційні дані та дані 
платіжних карток одночасно! Рішення GTB DLP - 
найкращий вибір».

Інші традиційні рішення

  Проблеми розгортання та реалізації 
(“Shelf-ware”) 

  Складність налаштування -  неточ-
ність виявлення призводить до 
нескінченного налаштування правил 
і підписів і неспроможності для вияв-
лення втрати даних від інсайдерів

  «Заважкий» агент

  Важко підтримувати класифікацію 
даних

  Неточна OCR, навіть якщо є

  Неповне запобігання втраті даних 
зі сліпою плямою для інсайдерської 
загрози

  Складнощі спілкування між власника-
ми даних та адміністраторами захис-
ту даних.

  Жахливий час реакції через склад-
ність виявлення

  Неможливо вирішити проблему не-
правильної класифікації даних

  Неможливо запобігти петеріканню 
даних у хмари

  Спрощене розгортання, проста у ви-
користанні з швидкою окупністю

  Мінімальна потреба в обслуговуванні, 
працює з коробки

  Легкий агент 

  Не потрібна класифікаційна схема 
даних; чутливі дані в фокусі

  Побудований для виявлення та реагу-
вання на ексфільтрацію даних

  Надзвичайно важко обійти

  Комплексне виявлення даних, запо-
бігання та мінімізація ексфільтрації 
даних, у тому числі від інсайдерських 
загроз

  Коммунікація між ІТ та великим біз-
несом щодо захисту даних

  Значне скорочення часу відгуку

  Можливість виправлення неправиль-
ної класифікації даних

  Можливість запобігання ексфільтра-
ції даних у хмарі
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Захист конфіденційних даних

ВИЯВЛЕННЯ, 
СПОСТЕРЕЖЕННЯ 
ТА КОНТРОЛЬ
Чи здатна ваша компанія відповідати вимогам регламентів 
і норм відповідності GDPR, NYDFS, HITECH, державних правил, 
що постійно змінюються, включаючи такі вимоги і процедури, 
які стосуються контролю за дотриманням правил приватності, 
контролю правил безпеки та повідомлення про їх порушення?

Багаторічний досвід
GTB - творець DLP для дотримання інте-
лектуальної власності і дотримання від-
повідності вимогам і нормам. Рішення 
GTB перевірені часом, потужні та надійні 
в роботі.

Потужні знання
Команда експертів з кібербезпеки GTB 
має багаторічний досвід навчання з пи-
тань загроз безпеці та кращих практик.

Довіра клієнтів
Рішеннями GTB користуються уряди, 
державні установи та компанії по всьому 
світу

Технологія лідерства
Технологія GTB проста і зручна для роз-
гортання і одночасно найпотужніша у 
сфері захисту даних.

Чому GTB?
Сучасні рішення кібербезпеки повинні мати спо-
соби виявлення загроз і захисту від атак. Власні 
алгоритми, такі як інтелектуальні програми GTB, 
можуть ідентифікувати спробу витоку навіть за 
частковими даними, тому менеджери залиша-
ються впевненими в марності будь-яких спроб 
інсайдерського витоку або впливу шкідливого 
програмного забезпечення. 

Засоби захисту даних GTB пропонують оптимізо-
вані рішення для компаній, які шукають можли-
вість забезпечити надійну безпеку даних, не пере-
шкоджаючи робочому процесу. GTB забезпечує 
збереження даних за найвищими стандартами 
захисту, уникаючи при цьому загальних протоко-
лів безпеки, які створюють перешкоди для співро-
бітників і перешкоджають в роботі.

Протягом більше ніж 14 років GTB Technologies, за-
сновник DLP для IP (Intellectual Property Protection), 
надає рішення для захисту, які точно запобігають 
втраті конфіденційних даних з мережі компанії, в 
кінцевій точці, в хмарі або в іншому місці.

Лідер ринку DLP & Аудит
Підприємство зазнало труднощів у використанні 
свого «провідного»  рішення DLP. З наближенням 
основного аудиту, поряд із занепокоєнням 
кіберзахисних груп щодо можливого порушення 
PHI, PII та PCI, було прийнято рішення звернути 
увагу на лідерів ринку Gartner Magic Quadrant, у 
тому числі GTB Technologies DLP.

Невідомо, де знаходяться 
дані (GDPR, PII, PHI і PCI)
Багато нормативів вимагають, щоб дані PII були 
зашифровані та / або відредаговані з можливістю 
знищувати дані на запит. Навіть з рішенням DLP 
«провідним на ринку» адміністратори даних не 
були впевнені, що вони відповідають стандартам, 
а також не могли контролювати та захищати 
конфіденційні дані від синхронізації з хмарними 
службами або несанкціоноване пересилання їх 
електронною поштою (наприклад, Gmail).

Основні виклики
• Захист ЗПІ (HIPAA) на 150 мільйонів рахунків,
•  Сканувати бази даних Oracle з 14 мільярдами 

записів
•  Сканування поштових скриньок Exchange для 

відповідності PCI
•  Зменшити / усунути помилкові спрацювання

Рішення - GTB DLP
•  Точність виявлення – 100% і 0 помилкових 

спрацьовувань! Простота використання та 
управління

•  Редагування образів -  унікальна функція GTB

Результати
•  Реалізація проекту завершена вчасно, 

за бюджетом
•  Запобігання крадіжки даних PCI, виявлення 

конфіденційних даних протягом декількох годин 
•  Впровадження ІТ-ресурсів для захисту даних

1. Потужні знання
2. Довіра клієнтів
3. Технологічне лідерство
4. Рішення, які працюють

GTB – DATA 
SECURITY 
THAT WORKS™
Використовується урядами, державними 
установами та компаніями по всьому світу.


