ניטור והקלטת משתמשים וספקים
ארגז כלים מקצועי המאפשר הקלטת פעילות וניטור של משתמשים
וספקים על מחשבי קצה ושרתים בארגון.

שקיפות מלאה והתראה בזמן אמת
 Ekranמספקת ראייה רחבה והתראה בזמן אמת על אירועים חריגים
בעת שימוש במשאבי הארגון .בעוד יישומי אבטחה ובקרה מסורתיים
מספקים כמות גדולה של מידע טכני ,מערכת  Ekranמספקת נתונים
בצורה פשוטה וברורה על ידי הקלטת פעילות משתמש בתחנה המבוקשת
ולאחר מכן הנפקה של דו"ח פעילות ומנוע חיפוש חופשי המאפשר גישה
לכל המידע שהוקלט וביצוע חיפוש פשוט ומתקדם כאחד.

יתרונות בולטים
הקלטה של תחנות קצה ,שרתים ,שרתי טרמינל ו.Citrix, RDP, Vmware -

מערכת מבוססת חוקים המאפשרת הגדרת מעקב אחר אפליקציות ,דפי
אינטרנט ,תוכניות ארגוניות רגישות ועוד.
מנוע חיפוש מתקדם המאפשר חיפוש בתוך קטעי הוידאו על ידי מילות
מפתח אשר עוברות אינדקוס אוטומטי.
צפיה בשידור חי ובהקלטות והנפקת דוחות שימוש ופעילות.

שער כניסה מאובטח לארגון
בעולם מודרני בו ספקים מהווים חלק נכבד משירותי הארגון בתחום
ה ,IT -חשיפת המידע בארגון הוא נפוץ והסיכוי לזליגת מידע או העברות
לגורם שלישי הוא גבוה במיוחד.
המערכת מספקת כלי לאימות פרטי משתמש בטרם כניסתו לאזור
מאובטח ורגיש ובכך מסייעת באימות הפרטים טרם מתן גישה לאזור
רגיש ומסייעת בהגנה ושמירה על המידע.

פאנל ניהול מרכזי מבוסס ממשק WEB
פלטפורמה מרכזית וקלה לניהול המאפשרת גישה לארגז הכלים של
המערכת אשר באמצעותה ניתן לנהל את הסוכנים ,הגדרת מדיניות
מעקב וניטור  ,התראות ,דוחות ועוד

התראות ועדכונים
מערכת ההתראות של  Ekranדואגת לידע ואף להתריע לחוקר בזמן
אמת במקרה של ביצוע פעולות מזיקות או אסורות במחשבי היעד.
המטרה היא לאפשר לחוקר להגיב לפעילות חשודה או פוגענית במהירות
מבלי לבצע חיפושים ולחסוך בזמן ככל הניתן.
ניתן לקבל התראות בדואר אלקטרוני או כהתראה קופצת בשולחן
העבודה ,בנוסף ניתן להפיק דוח על התראות ואף לצפות בהן בנגן הוידאו
של המערכת.

דוחות
מערכת הדוחות של  Ekranמאפשרת לכם להפוך את הנתונים לנגישים
על ידי הנפקה של דוחות בנושא התראות בזמן אמת ,דוח שימוש ופעילות,
מעקב כתובות  URLועוד.
ממשק הדוחות מאפשר התאמה של כל דוח בהתאם לפרמטרים הרצויים
ומספק לכם את האפשרות לתזמן את הדוחות בהתאם.

נגן וידאו מתקדם
נגן הוידאו מציג מימד נוסף של המערכת אשר מאפשר לכם בין היתר
צפיה ישירה וצפיה בהקלטות ואירועים שונים ,מלבד זאת באפשרותכם
לבצע חיפוש חופשי או מתקדם מבוסס פרמטרים כגון :שם יישום ,כתובת
אינטרנט ,כותרת חלון פעיל ,שם משתמש ועוד רבים וטובים.
הנגן מאפשר ייצוא של דוח פעילות ,תוצאות חיפוש וקטעי וידאו בהתאמה
אישית ובכך מאפשר צמצום זמן תחקור ותפעול האירוע.

בין לקוחותינו

לפרטים נוספים וקביעת פגישת הדגמה אישית
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