MARGARÉTA DeGu

Biztonság az eszközök közötti kommunikációban

Üzleti kihívás

Megoldás

Az internetkapcsolattal rendelkező eszközök
és rendszerek amellett, hogy hatalmas
lehetőséget rejtenek pl. a hatékonyság
növelése szempontjából, óriási fenyegetést is
jelentenek. Az internethasználatból adódóan
nagyon sok információvédelmi és adatkezelési
eseménnyel találhatjuk szembe magunkat.
Képzeljünk csak el egy hackerek által
elkövetett szándékos károkozást egy nagy
és felokosított (hálózatba kapcsolt robotokkal
és gyártósorokkal rendelkező) vegyi üzem,
ﬁnomító vagy erőmű esetében. Az anyagi
és ﬁzikai károkon túl egy ilyen támadás akár
emberéleteket is veszélyeztethet.

A MARGARÉTA DeGu eszközök és hálózati
komponensek részére ad ki és menedzsel
tanúsítványokat. A tanúsítványok használatával
magas szintű adatbiztonságot érhetünk el, mert
az eszközök az egymás közötti kommunikáció
során pontosan azonosítottak lesznek.

Biztosak lehetünk benne, ki van
a kommunikáció másik oldalán?

Biztosak lehetünk benne, ki van
a kommunikáció másik oldalán!

Lehetséges problémák
az eszköztanúsítványok
kezelésében

A MARGARÉTA DeGu funkciói
egyedi vagy tömeges adatfeltöltés
automatikus kulcsgenerálás és megújítás
riportolás

észrevétlenül lejáró tanúsítványok

értesítő üzenetek

átláthatatlan jogosultságok és feladatok

differenciált lekérdezések

hosszadalmas megújítás

biztonságos kulcstárolás

A MARGARÉTA DeGu előnyei
Átláthatóság

Hatékonyság

Egyszerű használat

Naprakész nyilvántartás
az eszközökről, a hozzárendelt
szolgáltatásokról és felelősökről.

Az automatizált menedzsment
folyamatok jelentősen növelik a
szervezeti hatékonyságot.

A felhasználói felület
nem igényel kriptográﬁai
ismereteket.

Többnyelvűség

Biztonságos

Stabil működés

Magyar és angol nyelvű felület,
amely más nyelvekkel
is könnyen kiegészíthető.

Megfelel a legszigorúbb
biztonsági előírásoknak is.

Nincs tanúsítványvesztés
miatti szolgáltatáskiesés.
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Rugalmas

Támogatás

Futtatható felhő szolgáltatónál,
kialakítható privát felhő szolgáltatásként, illetve on-premise
változatban is telepíthető.

Munkatársaink magyar és angol
nyelven professzionális
támogatást biztosítanak a Noreg
Kft. help desk felületén keresztül.

Noreg Kft.
Az információbiztonsági technológiák és szolgáltatások egyik hazai szakértőjeként személyre szabott,
költséghatékony információvédelmi megoldásokat biztosítunk ügyfeleinknek, melyek között szerepelnek
a hazai pénzügyi, távközlési, államigazgatási, valamint ipari és kereskedelmi szektor vezető vállalatai is.
Szolgáltatásaik hátterét tanácsadóink és rendszermérnökeink szakmai minősítései, valamint a világ vezető
gyártóinál tett folyamatos szakértői vizsgák, illetve a hazai informatikai biztonsággal kapcsolatos
rendezvényeken és fórumokon való aktív részvételünk biztosítja.

Noreg Információvédelmi Kft.

Tel: (+361) 4386380
www.noreg.hu

