ScanDLP™ – Data Loss Prevention
Data tabs sikkerhed med unikke tilpasninger til danske organisationer

Undgå tab af følsomme informationer
Brugen af e-mail i vores daglige arbejde er helt naturligt, og vi
tænker ikke altid over hvilke data vi sender. Derfor kommer vi
nogen gange, helt uvidende, til at sende følsomme data som
meget let kan havne i de forkerte hænder. Lækage af
oplysninger kan let kompromittere firmaets integritet, have en
direkte økonomisk konsekvens eller ende med erstatningskrav.
Mange firmaer har IT-politikker som dikterer hvordan
fortroligt data skal omgås, men hvordan sikre man reelt at
disse efterleves?
ScanMailX ScanDLP™ (Data Loss Prevention) gør det let og
effektivt at forhindre følsomme informationer sendes via email ud af organisationen. ScanDLP™ kan let blokere for emails som indeholder følgende type af data:
 Personnummer oplysninger
 Kreditkort oplysninger
 Økonomiske oplysninger
 Vedhæftninger

DLP – En nødvendighed for mange virksomheder
Håndtering af personfølsomme oplysninger skal finde sted i
henhold til persondatalovgivningen hvilket igen indebærer at
personnumre og andre personoplysninger ikke må
kommunikeres frit via e-mail. Med ScanDLP kan i forhindre
dette og samtidigt informere brugerne om at det strider mod
jeres e-mail politikker.

Beskytter mod:
 Lækage af følsomme oplysninger

Specifikationer:
 Filtrering af indhold på basis af
emne, e-mail header eller
brødtekst
 Stopper automatisk e-mail med
besked til afsenderen
 Danske regler i form af
personnummer (CPR) nummer
beskyttelse
 Beskyttelse mod kreditkort
afsendelser
 Fungerer sammen med Office 365
og Google Apps
 Konfigureres via ScanMailX
Kontrol Panel
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Let og simpelt konfiguration
Konfiguration af ScanDLP sker gennem vores kontrol panel
hvor alle de foruddefinerede regler vises sammen med
muligheden for at lave egne unikke regler som passer til
selskabets regelsæt.

Tilvalg:
ScanSikkerMail™
Med ScanSikkerMail™ kan man nemt
of sikkert kommunikerer med
offentligt myndigheder, uddanneles
institutioner og virksomheder. Vores
løsnings er udarbejdet i samarbejde
med vores partner DSI-Next.

Simpel Bruger uddannelse
Brugerne bliver informeret hvis de bryder en af de opsatte
regler og således sikres mod uforsigtig adfærd i fremtiden.

DSI Next er den førende leverandør
af sikker mail i Danmark, har mere
end ti års erfaring og mere end 125
kunder på løsningen herunder Skat,
ATP, Domstolsstyrelsen, Forsvaret,
samtlige danske regioner samt en
række ministerier og større
kommuner.
Kombinationen af ScanSkikkerMail™
og DLP fra ScanMailX sikrer du dig at
alt udgåenden mail trafik som kræver
SikkerMail kryptering ikke folader
virksomheden ukrypteret og I
dermed ikke overtræder
persondataloven
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