אבטחת קבצים
®Protecting the Data That Drives Business

אבטחת קבצים

ביקורת והגנה על קבצים חיוניים
המוצרים המתקדמים של  Impervaמסדרת :SecureSphere File Security
»

מבקרים את כל ניסיונות הגישה לקבצים לצורכי אבטחה ,ציות לתקנות ויעילות
תפעול מערך המחשוב.

»

מזהים הרשאות גישה מיותרות למשתמשים ומאפשרים להשלים תהליך בדיקת
זכויות גישה.

»

מתריעים על בקשות גישה לקבצים המפרות את מדיניות הארגון ,ואף חוסמים
בקשות כאלו (אבטחה).

»

יוצרים מיפוי בין קבצים לגורמים האחראים עליהם (.)data owners

»

ממחישים לגורמי רגולציה עמידה של הארגון בתקנות ותגובה לאירועי אבטחה עם
יכולות ניתוח ודיווח מתקדמים.

מוצרים
SecureSphere File Activity Monitoring
SecureSphere File Firewall
User Rights Management for Files

הגנה ובקרה חסרות תקדים על קובצי נתונים

הגישות המקובלות כיום לבקרה על פעילות בקבצים וניהול הרשאות גישה לא מתאימות
לרוב הארגונים .כלים המסופקים על-ידי צד שלישי ופתרונות נפוצים אחרים כגון groups
 directory servicesוכלי הבקרה המובנים בתוך מערכות ההפעלה לא מצליחים לעמוד
בקצב השינויים בארגונים ,בנפחי הנתונים ,בגידול בכמות הנתונים הבלתי-מובנים ואינם
מספקים תמונה רחבה ויעילה מספיק של הפעילות בכל הרשת.
מוצרי  Imperva SecureSphere File Securityמספקים ניטור בזמן אמת של שרתי
קבצים והתקני  .NASמוצרי  SecureSphereמבקרים את כל הגישות לקבצים כדי
לזהות מי אחראי על קובצי הנתונים ומי משתמש בהם .המערכת מאיצה יישום תהליכי
ביקורת וחקירה באמצעות אספקת דוחות וניתוחים רלוונטיים .בנוסף ,בניגוד לתוכנות
המשולבות בתוך השרתים ,התקני  SecureSphereאינם פוגעים בביצועים.

בקרה על כל ניסיונות הגישה לקובצי הנתונים מבלי לפגוע בביצועי
מערכות חיוניות

מערכת  SecureSphereמנטרת באופן רציף את הפעולות בזמן אמיתי מבלי לפגום בביצועים
או בזמינות שרת הקבצים .המערכת יוצרת תיעוד בקרה מפורט הכולל את שם המשתמש,
הקובץ אליו ניגש ,תיקיית האב ,זמן הגישה ,הפעילות שבוצעה בעת הגישה ועוד .כדי לאכוף
הפרדת סמכויות ,תיעוד הבקרה נשמר במאגר חיצוני מוקשח ומאובטח אליו ניתן לגשת אך ורק
לקריאה בלבד ובהתאם לתפקיד.

בקרה על הרשאות הגישה לקובצי נתונים רגישים

 SecureSphereמאתרת את הרשאות הגישה למשתמשים הקיימות במערכת .בכך מאפשרת
יצירת תהליך סקירה המבטיח שקובצי נתונים רגישים נגישים רק על-ידי מי שהדבר נדרש
לצורך ביצוע עבודתו .המערכת מיעלת ביקורות על גישה לנתונים באמצעות איחוד ודיווח על
זכויות השימוש בכל שרתי הנתונים והתקני  .NASמערכת  SecureSphereמשפרת את
מחזורי הסקירה באמצעות:
» זיהוי משתמשים בעלי גישה לקובצי נתונים רגישים שגישה אליהם כרוכה בסיכון גבוה.
» התרעה על משתמשים עם הרשאות גישה מופרזות.
» גילוי משתמשים רדומים והרשאות גישה שאינן מנוצלות.
» עיבוד ההרשאות והצגתן במסך ייעודי לתהליך הסקירה.

התרעה בזמן אמת על פעילות חריגה וחסימת פעילות

מערכת  SecureSphere File Firewallמספקת הגנה על קבצים באמצעות חסימה או התרעה
כאשר מתקיימים ניסיונות גישה לנתונים החורגים ממדיניות הארגון .חסימות על בסיס מדיניות
מאפשרים לאנשי מערכות המידע למנוע שגיאות ברשימת הרשאות הגישה .הגדרות המדיניות
הגמישות במערכת מאפשרות להשתמש במדיניות המבוססת על מגוון קריטריונים כגון כלל
הקישורים וההפניות לקובץ ( ,)file metadataההקשר הארגוני ,פעילויות גישה ,סיווג הנתונים
ואף על בסיס זמן .המערכת מאפשרת לנקוט בפעולות מתאימות בכל פעם שמאותרת התנהגות
בלתי-רצויה.

זיהוי האחראים על מידע לצורכי ניהול מדיניות

מערכת  SecureSphereמזהה את האחראים על הנתונים ( )data ownersבאמצעות ניתוח
דפוסי הפעילות בקובץ ובתיקייה .זיהוי האחראים על עדכון הקובץ חיונית לצורכי רגולציה,
אבטחה ומחשוב כיוון שאותם אחראים מבינים את החשיבות העסקית של הנתונים בקובץ,
ויכולים לספק תובנות ביחס לאופן בו יש לטפל בנתונים ולהגן עליהם.

ציות לתקנות SOX ,PCI
וHIPAA-
מערכת  SecureSphereמסייעת לארגונים
להתמודד עם תקנות הרגולציה הרבות החלות
עליהם כגון  PCI DSS ,SOXו HIPAA-וכן עם
תקנות פנים ארגוניות.
» המערכת מטפלת ב 8-מתוך  12רמות אבטחה
הנדרשות על-ידי  ,PCIלרבות בסעיפים .8.5 ,7 ,10
» עונה על צורכי ביקורת על נתונים פיננסיים בסעיפים
 302ו 404-בתקנת סרביינס אוקסלי (.)SOX
» עונה על הדרישות בסעיפים 160.103
ו 164.312)b(-בחוק .HIPAA
» אוכפת הפרדת סמכויות.
» מבטיחה את שלמות הנתונים לביקורת.
» מזהה גישה בלתי-מורשית למידע רגיש.
» מספקת דוחות גרפיים המייעלים את תהליך הציות
לתקנות.

ניתוח נתונים לצורך חקירת אירועי אבטחה

מערכת  SecureSphereמנתחת את הנתונים הגולמיים על הפעילות המבוקרת ומציגה
ניתוחים אלו באמצעות ממשק אינטראקטיבי המספק תובנות על מצב הקבצים ואירועים
הקשורים בהם .המערכת מאפשרת לצוותי אבטחת מידע ולאנשי ביקורת הבודקים את הנתונים
לצפות ,לנתח ולהשוות במהירות פעילויות ולבחון את הנתונים כמעט מכל זווית אפשרית ,וכל
זאת באמצעות ממשק גראפי פשוט וידידותי ,וללא צורך בכתיבת תסריטים (סקריפטים) .היכולת
לנתח נתונים באמצעות הממשק האינטראקטיבי מפשטת את חקירתם של אירועי אבטחה
ומאפשרת זיהוי מגמות ודפוסים שיכולים להעיד על סיכוני אבטחה.

פריסה עם השפעה אפסית על
הפעילות וביצועים מעולים

תיעוד פעולות הציות לתקנות במהירות וביעילות ,עם דוחות גרפיים

מערכת  SecureSphereמספקת יכולות דיווח גראפי עשירות ,ומאפשרת לעסקים למדוד סיכון
ולתעד את פעילות הציות לתקנות כגון  HIPAA ,PCI ,SOXולחוקים נוספים העוסקים בהגנה
על נתונים פרטיים ,גם פנים ארגוניים .ניתן להציג ולהפיץ את הדוחות לפי דרישה או במרווחי
זמן מוגדרים .לוח מכוונים מספק תצוגה כוללת בזמן אמת על אירועי אבטחה ועל מצב המערכת.
פלטפורמת הדיווח של  SecureSphereמציגה מייד אתראות בתחומי האבטחה ,הציות לתקנות
וניהול הרשאות המשתמשים.

שיפור ביעילות התפעולית של מערך המחשוב

» התקני חומרה :מספקים תעבורה של גיגה בייט
רבים עם השהייה של פחות ממילישנייה.
» התקנים וירטואליים :מספקים אבטחה ניתנת
להתאמה ,אמינה וקלה לניהול שגדלה על פי
הצורך.

מערכת  SecureSphereמסייעת לצוותים התפעוליים של מערך המחשוב ,כגון
אדמיניסטרטורים העוסקים במערכות  ,Windowsאחסון ,תמיכה ו directory services-לעבוד
בצורה יעילה יותר .יכולות ניטור הקבצים מאפשרות לאנשי המחשוב:
» להעניק הרשאות לאחראים על הנתונים.
» לזהות קבצים שלא ניגשו אליהם לאחרונה.
» לזרז העברת נתונים על פי זיהוי האחראי לנתונים ,חשבונות רדומים ונתונים ללא שימוש.
» לפשט את בדיקות ההרשאות במהלך פרויקט להעברה ואיחוד נתונים.

אתם יכולים להסתמך על המובילים באבטחת מידע

 SecureSphereהיא מערכת בקרת קבצים וניהול הרשאות משתמש הטובה מסוגה .המערכת משפרת ציות לתקנות ,מקדמת את אבטחת
הנתונים ומייעל את תהליכי התפעול במערך המחשוב .המערכת מתבססת על יכולות ניהול ודיווח מרכזיות ואיכותיות ,ובכך עונה על הצרכים
של כל סוגי הארגונים :החל מארגונים קטנים עם שרת קבצים יחיד ועד לארגונים גדולים עם מרכזי נתונים באזורים גיאוגרפיים מבוזרים.
מערכת  SecureSphereמספקת אבטחת נתונים ללא מתחרים ,לרבות הגנה על יישומי  ,Webמסדי נתונים וקבצים.
פריסת המערכת גמישה ,ויכולה להתבצע
בקלות בצורה טורית שקופה ( ) BRIDGEאו
לא-טורית חיצונית לרשת ,וזאת מבלי לערוך
כל שינוי בשרתי הקבצים ,בהתקני ,NAS
ביישומים ,בלקוחות ( )clientsאו ברשת.
לניטור פעילות מקומית על ידי משתמשים
בעלי הרשאות ובכלל מסופקים סוכנים חכמים.
סוכנים אלו הינם תוכנה המותקנת על שרת
הנתונים .התוכנה מנטרת פעילות מקומית
שאינה עוברת ברשת ולפי הצורך גם תעבורה
רשתית בייעילות מרבית .הסוכן מאפשר יתרון
משמעותי להתקנות בתצורות רשת מבוזרות.

פריסה
» פריסה לא-טורית לניטור הרשת (:) SNIFFING
פעילות ניטור עם אפס השפעה על הביצועים או
הזמינות.
» הגנה טורית שקופה (:) INLINE BRIDGE
התקנה פשוטה וביצועים מובילים לאבטחת
הרשת.

א

אבטחת קבצים
חבילת אבטחת הנתונים של Imperva SecureSphere

חבילת  SecureSphere Data Security Suiteהיא הפתרון המוביל בשוק לאבטחת נתונים ולציות לתקנות .מערכת SecureSphere
מגנה על יישומי  ,Webקבצים רגישים ומסדי נתונים בפני האקרים וגורמים זדוניים בתוך הארגון ,מהווה אמצעי מהיר ומשתלם לציות
לתקנות וממסדת תהליך מסודר ושוטף לניהול סיכונים בהיבט הנתונים.

משפחה

מוצר מסדרת SecureSphere

Database

מסדי נתונים

Database Activity Monitoring
ביקורת ותצוגה מלאה של השימוש במסדי הנתונים ובמידע.
Database Firewall
חומת אש למסדי נתונים .ניטור פעילות והגנה בזמן אמת למסדי נתונים חיוניים.
Discovery and Assessment Server
הערכת פגיעות ,ניהול תצורה וסיווג נתונים עבור מסדי נתונים.
User Rights Management for Databases
סקירה וניהול זכויות גישה של משתמשים למסדי נתונים רגישים
ADC Insights
מספק דוחות וכללים עבור  Oracle EBS ,SAPו PeopleSoft-לצורך ציות
לתקנות ואבטחה.

File

קבצים

File Activity Monitoring
ניטור פעילות בקבצים
ביקורת מלאה של השימוש בקובצי נתונים ויכולת לצפות בכל הפעילויות.
File Firewall
חומת אש להגנה על קבצים .ניתור פעילות והגנה על קובצי נתונים חיוניים.
User Rights Management for Files
סקירה וניהול גישת משתמשים לקבצים רגישים.

Web

אפליקציות

Web Application Firewall
הגנה אוטומטית ומדויקת כנגד איומים לאפליקציות חיצוניות באינטרנט וכן
אפליקציות פנים אירגוניות.
ThreatRadar
מערכת אבטחה ראשונה מסוגה המבוססת על מוניטין אתרים.
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