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 מערכת הקלטה וניטור
להגנה מפני האיום הפנימי

אי אפשר להסתיר דבר!

פעילות  של  מלא  ניטור  לביצוע  מתקדם  כלי  הינה   EKRAN מערכת 

משתמשים בארגון, לשיפור אבטחת המידע ולהגנה מפני גניבת מידע, 

המערכת  אנוש.  מטעויות  כתוצאה  מידע  וזליגת  לארגון  נזק  גרימת 

מבצעת ניטור מלא על ידי הקלטה ותיעוד ויזואלי של הפעולות, איסוף 

מידע Meta data חכם ותיעוד מלא של הפעילויות ברשת  ה-IT של 

נוח  ניהול  ממשק  הכולל  דפדפן  באמצעות  פועלת   EKRAN הארגון. 

וידידותי, התראות בזמן אמת, דוחות לניתוח ונגן וידאו מתקדם הכולל 

חיפוש מהיר. הפלטפורמה מספקת תעודת בטחון לכל ארגון המעוניין 

להגן על נכסיו הדיגיטאליים מפני האיום הפנימי.

EKRAN נותנת לי שקט ... 

המערכת עוקבת אחרי ספקים 

ואם יש חשש מסוים, אני יכול 

לעקוב אחרי כל דבר.
אורון בירה 

מנהל תשתיות ומחשוב בדפוס בארי

"

"

עם EKRAN אי אפשר 
להסתיר ממך דבר!



מוצרי הגנת סייבר ואבטחת מידע

האיום הפנים-ארגוני הוא בעל פוטנציאל הנזק ההרסני ביותר

עם EKRAN  אי אפשר להסתיר ממך דבר

EKRAN - תכונות ויכולות

עשרות חברות מובילות בישראל ובעולם סומכות על EKRAN להגנה מפני האיום הפנימי. לדוגמא:

אי אפשר להסתיר דבר!

מערכת EKRAN מהווה פתרון ניטור רב-עוצמה המספק פיקוח, ניתוח ותיעוד וידאו מלא של כל פעילות המשתמשים ברשת ה-IT של 
הארגון - ללא קשר לרמת ההרשאות של המשתמש. כמו כן, כדי לאפשר תגובה מהירה לאירועים, EKRAN מספקת מערכת התרעות 

ועדכונים גמישה, המאפשרת התאמה אישית של התרעות אבטחה על כל פעילות חשודה או חריגה כגון:

גישה של משתמש לאתרי אינטרנט החסומים לגישה	 

גישה של משתמש למידע רגיש וחסוי	 

התחברות בלתי מורשית של משתמש לשרתים ותחנות קצה	 

הרצת יישומים על-ידי משתמש - יישומים שאינם מורשים לשימוש לפי מדיניות הארגון	 

עבודה של משתמש עם התקני קצה להעברת מידע אשר חסומים לגישה	 

כל פעילות חריגה	 

הרצת פקודות מרחוק	 

EKRAN מאפשרת להגדיר את הסוכן בהתאם להגדרות האבטחה הרצויות והמתאימות לארגון, וכן לתעד פעילות מסויימת ביישום, 
באתר אינטרנט, לחיצות עכבר ועוד. המערכת מאפשרת גם להפעיל מצב מאובטח בכדי להגן על המידע ולמנוע ממשתמש כלשהו 

להפסיק את יכולות הניטור. 

EKRAN מאפשרת פריסה מהירה ושקטה של סוכנים באמצעות ממשק התקנה מרוחק.

כל פעילות מוקלטת זמינה 
לצפייה ישירה או בהקלטה, 
ומספקת מידע מלא אודות 

הפעילות

ניתן להפיק דו"חות המפרטים 
את אופן וזמן הפעילות שתועדה 
וכן לתזמן דוחות מותאמים אישית 

לכל מידע בו מעוניינים

EKRAN מאפשרת לחקור כל 
סרטון וידאו ודו"ח פעילות, לאתר 

במהירות קבצי הוידאו  ולקבל 
גישה לפעילות בזמן אמת

ניתן להגדיר התרעות בזמן 
אמת עבור כל פעילות חשודה 

או פוגענית וכן כל הפרה 
בתחום אבטחת המידע

ניתוחדו"חותצפייה בהקלטותהתרעות ועידכונים

סייבר  איומי  על עצמם מפני  להגן  בכדי  והולכים בפתרונות אבטחה מתקדמים  גדלים  ארגונים משקיעים תקציבים 
חיצוניים. אולם בפועל, ההתקפות ההרסניות ביותר מגיעות במקרים רבים בחשאי - מתוך הארגון עצמו, מצד משתמשים 
להם יש גישה חוקית לליבת היישומים העיסקיים ולמידע רגיש של החברה. כמו כן, פעולות אנוש המתבצעות בשוגג 

גם הן מובילות לעתים קרובות לתוצאות הרסניות. 

לכן, כדי למקסם את ביטחון המידע בארגון יש צורך ממשי לבצע ניטור והקלטה רציפים של כל ההתקנים הקריטיים בארגון, כולל 

.IT-שרתים ותחנות קצה, ולקבל התרעות בזמן אמת על כל פעילות חריגה או חשודה ברשת ה


