
Hlavné charakteristiky systému:
��  Jednoduchosť – klasifikačné pravidlá 

a nástroje sú pochopiteľné a jednoduché 
pri používaní. 

��  Nastaviteľnosť – jednoduchá konfigurácia 
riešení a rýchle nastavenie stupňov klasifikácie, 
umiestnenie označenia, logovanie, voľba 
režimu klasifikácie a správa používateľov.

�� �Vynútiteľnosť�– používateľ nemôže 
klasifikáciu obísť.

��  Monitoring – nástroj umožňuje náhľad do 
histórie klasifikácie dokumentu a poskytuje 
reporting klasifikácií.

��  Efektivita - minimálny čas potrebný pre 
klasifikáciu používateľom a tiež zvýšenie 
efektívnosti systémov DLP a SIEM.
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Systém pre klasifikáciu a zabezpečenie 
dokumentov je tvorený doplnkami aplikácií 
Microsoft Office a Windows Explorer 
a pomocou len niekoľkých kliknutí označí 
dokument značkou s informáciou o stupni 
dôvernosti daného dokumentu.

Ako to vlastne funguje?
Autor pri tvorbe označí dokument stupňom klasifikácie 
(napr. Dôverné). Informácia o citlivosti dokumentu sa 
automaticky vloží do jeho hlavičky, do rozšírených vlast-
ností dokumentu a tiež sa vloží značka pre systémy DLP. 

Pri každej klasifikácii alebo zmene klasifikácie súboru sa 
vygeneruje udalosť, ktorá je zaznamenaná na logova-
com serveri. Konfiguračný server, ktorý je súčasťou inšta-
lácie, umožňuje okrem iného i tvorbu reportov z udalostí 
uložených na logovacom serveri. Celé riešenie sa dá tiež 
veľmi ľahko integrovať so systémami SIEM.
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Čo�robí�DocTag�tak�výnimočným?
��  Bezpečná a predovšetkým kontrolovaná klasifikácia dokumentov v rámci firmy.
��  Používateľsky jednoduché�a�cenovo�prijateľné riešenie.
��  Vysoká�miera�prispôsobenia.  Sme výrobcom riešenia DocTag a náš vývojársky tím je pripravený produkt rozšíriť či 

upraviť podľa vašich požiadaviek.
��  Ľahká�identifikácia�klasifikácie dokumentov pomocou viditeľného označenia a grafického zobrazenia klasifikácie 

v paneli nástrojov MS Office.
��  Zníženie�rizika�možného�zneužitia dôverných informácií.
��  Vynútené šifrovanie e-mailov pre vybrané klasifikačné stupne a automatické�priraďovanie�klasifikácie e-mailu na 

základe klasifikácie prílohy.
��  Integrované riešenie�v�prostredí�MS�Office.
��  Možnosť hromadnej klasifikácie pre jednoduchú klasifikáciu už existujúcich dokumentov.
��  Riešenie je v�súlade�s�požiadavkami�normy�ISO/IEC�27001 pre oblasť klasifikácie a ochrany informácií.
��  Zvyšuje zodpovednosť a bezpečnostné�povedomie�zamestnancov pri manipulácii s dôvernými informáciami.

Reporting�klasifikácií
V administračnom rozhraní je možné efektívne kontrolovať klasifikácie v rámci firmy a získať tak celkový prehľad o klasi-
fikácii dokumentov. Je možné rýchlo identifikovať napr. počet klasifikujúcich používateľov, reklasifikácií a ďalšie metriky.

Optimalizácia�pre�DLP
Nástroj DocTag zvyšuje efektívnosť a presnosť systémov DLP tým, že núti používateľov klasifikovať a označovať doku-
menty a e-maily. Do dokumentu je vložená špeciálna neviditeľná značka, ktorá vyjadruje charakter informácií a pomocou 
nej je možné jednoducho a efektívne nastavovať politiky pre DLP. Podporujeme takmer všetkých výrobcov systémov DLP 
(Forcepoint, McAfee, Symantec, …).

Podporované�formáty
Doplnok DocTag je integrovaný do Microsoft�Office (Word, 
Excel, PowerPoint, Outlook, Project a Visio) a do apliká-
cie Windows Explorer. Pomocou hromadnej klasifikácie je 
možné klasifikovať aj súbory Adobe PDF a AutoCAD DWG.
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