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SEQRITE, σύμμαχος στη 
διαδρομή του GDPR.
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O GDPR είναι εδώ.

Ο GDPR τίθεται σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018. 

Είναι δεσμευτική νομοθετική πράξη που εφαρμόζεται 
άμεσα σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, εξαλείφοντας την 
ανάγκη κατάρτισης τοπικών νομοθετικών πράξεων.

Γίνονται αυστηρότερες οι απαιτήσεις 
στην ασφάλεια δεδομένων.

Ελέγχονται περισσότερες παράμετροι και 
διαδικασίες ασφαλείας και καταγραφής δεδομένων.
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3 κομβικά σημεία του GDPR.

Η αναγνώριση και ο εντοπισμός των ευαίσθητων δεδομένων.

Η αναφορά της θέσης και ο έλεγχος πρόσβασης στα ευαίσθητα 
δεδομένα στα συστήματά μας.

Η δυνατότητα να ανασυρθούν ανά πάσα στιγμή συγκεκριμένα
ευαίσθητα δεδομένα που διαχειριζόμαστε.

Fact:
Απώλεια ή αδυναμία πρόσβασης στα 
ευαίσθητα δεδομένα του συστήματός 
μας, καθιστά παράβαση του GDPR.
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Πως μπορώ να τα αντιμετωπίσω;

Unified Threat Management

Mobile Data Management

EndPoint Security

Full Disk Encryption
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To DLP module (Data Leakage Prevention) είναι κομβικό 
εργαλείο στην τήρηση ευαίσθητων δεδομένων.DLP

Πως λειτουργεί το EndPoint Security.

Ταξινομεί τα ευαίσθητα αρχεία σύμφωνα με 
policies που θα εισάγουμε.

Παρακολουθεί  τα αρχεία που περιέχουν 
ευαίσθητα δεδομένα. 

Επιτηρεί, προστατεύει και αναφέρει οτιδήποτε 
σχετικό με τα ευαίσθητα δεδομένα.
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Το At-Rest scan ελέγχει on schedule ή on demand για 
οποιοδήποτε νέο αρχείο με ευαίσθητα δεδομένα που 
μπορεί να εμφανίστηκε στα σύστηματά μας.

Fact:
Ευαίσθητα δεδομένα προκύπτουν 
και από νέα policies.
Τα email addresses είναι ευαίσθητα 
δεδομένα.

DLP

Πως λειτουργεί το EndPoint Security.
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Anti Ransomware
Behavioral analysis: A.I. που αντιλαμβάνεται την 
«περίεργη» συμπεριφορά του εκάστοτε app/malware 
και αναλαμβάνει actions.

DNA Scan: Σάρωση όλων των αρχείων σε βάθος και αναγνώριση 
κακόβουλου κώδικα χωρίς ύπαρξη signatures. 

Backup: Όλα τα αρχεία του χρήστη γίνονται backup και 
αποθηκεύονται κρυπτογραφημένα στον ίδιο δίσκο με πρόσβαση 
μόνο μέσω ειδικού κλειδιού αποκρυπτογράφησης.

Πως λειτουργεί το EndPoint Security.
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FDE

Πως λειτουργεί το Full Disk Encryption.

Πλήρες Encryption αποθηκευτικών 
μέσων.

Πλήρες Encryption και σε Removable 
Disks, SD cards, Flash drives κλπ.

Το Encryption γίνεται σε όλο το δίσκο,  έτσι ώστε ακόμα και σε 
απώλεια του, τα δεδομένα παραμένουν απροσπέλαστα.
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MDM

Πως λειτουργεί το Μobile Device Management.

Αναγνωρίζει τη γεωγραφική θέση του 
κινητού μέσω GPS ή WiFi και εφαρμόζει 
διαφορετικές πολίτικές που επιτρέπουν ή 
απαγορεύουν χρήση συγκεκριμένων app 
κατά περίπτωση.

Μπλοκάρει λειτουργίες των κινητών, όπως 
κάμερες, μικρόφωνα, print screen, 
copy/paste κλπ. 

Χρησιμοποιεί κοινά DLP security policies με το EPS.
Είναι η EPS έκδοση για mobile συσκευές.
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UTM

Πως λειτουργεί το Unified Threat Management.

Προστατεύει το σύστημα με gateway antivirus, 
gateway mail protection, firewall και δυνατότητα DLP 
σε επίπεδο αρχείων ανά χρήστη ή ομάδα.

Διανέμει και προσαρμόζει ιδανικά το bandwidth και 
το traffic του δικτύου σε πραγματικό χρόνο 
ανταλλάσσοντας ευαίσθητα δεδομένα μόνο με 
συγκεκριμένες ασφαλείς συνδέσεις.

Καλύπτει και ελέγχει διαρροές σε επίπεδο περιμέτρου.
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Ποιες λύσεις μου 
προσφέρει η SEQRITE?

Mobile Data Management

Disk Encryption

Unified Threat Management

EndPoint Security

SEQRITE Encryption Manager
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End Point Security
EPS 

Μια απλή και πλήρης
πλατφόρμα.
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Advanced Device Control

Web Filtering

Ransomware Protection

Application Control

Asset Management

Vulnerability Scan

Patch Management

Data Loss Prevention

File Activity Monitor

IDS / IPS Protection

End Point Security
EPS 
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Group Policy Management

Spam Protection

Third-party Antivirus Removal

Browsing Protection

Phishing Protection

Firewall Protection

Tuneup

Multiple Update Managers

Roaming Platform

Email and SMS Notifications

End Point Security
EPS 
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SEQRITE Encryption Manager

Προστατεύει τα δεδομένα 
της επιχείρησης με 
ισχυρούς αλγόριθμους 
κρυπτογράφησης.
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Full Disk Encryption

Removable Media Encryption

Traveller Tool

SEQRITE Encryption Manager
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Mobile Device Management
MDM

Το προνόμιο της mobile
παραγωγικότητας χωρίς 
περιορισμούς.
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Seqrite Launcher

Cloud-based Solution

Unified Management Console

Custom Reporting

Easy Enrollment

Security Management

Application Control

Network Data Monitoring

Virtual Fencing

Mobile Device Management
MDM
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Unified Threat Management
UTM

Η ολοκληρωμένη λύση
για όλες τις εταιρικές
ανάγκες ασφαλείας 
περιμέτρου.



ρ

Unified Threat Management
UTM

Gateway Antivirus

Gateway Mail Protection

URL Filtering

IT Policy Management

IPS

Load Balancing

VPN

Firewall Protection

Automatic Link Failover

Bandwidth Manager
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Γιατί να εμπιστευτώ την 

Είναι παγκόσμια καινοτόμος δύναμη στο χώρο των 
εφαρμογών υψηλής τεχνολογίας με πολύ οικονομικές
λύσεις και πολύ ελαφριές εφαρμογές για τα συστήματα.

Έχει 20 χρόνια ιστορία στην 
έρευνα και ανάπτυξη.

Έχει 7.1 εκατομμύρια 
ενεργές άδεις σε 80 χώρες.

Απασχολεί περισσότερους 
από 1300 ανθρώπους σε 
36 πόλεις διεθνώς.

Έχει ρυθμό ανάπτυξης 16.9% 
τα τελευταία 3 χρόνια. 
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Γιατί να εμπιστευτώ την 

Seqrite Endpoint Security 
(v.7.2) rated 'Top 
Product' by AV-TEST.

Seqrite Endpoint Security 
(v.16) for Windows.

Seqrite Endpoint Security 
v7.2 receives BEST+++ 
certification from AVLab.

Seqrite Endpoint Security 
(EPS) Enterprise Suite 
Edition v.7.0.

Seqrite Endpoint 
Security(v.15 and v.16) for 
Windows.

12th Annual Info 
Security PG's 2016 
Global Excellence 
Awards, USA.

IMC Information 
Technology 
Award 2015.

2016 Excellence 
in Information 
Security Testing 
Award.
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Γιατί να εμπιστευτώ την 

Μέσω τηλεφώνου

Μέσω online chat

Μέσω email

Με support ticket

Παρέχει τεχνική υποστήριξη δωρεάν και σε πραγματικό 
χρόνο σε όλους τους τελικούς πελάτες που έχουν κάποιο 
προϊόν ενεργό:
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είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωποςΗ

των προϊόντων

σε όλη την Ευρωπαϊκή ήπειρο

Γιατί να εμπιστευτώ την 
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Ευχαριστούμε πολύ!


