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DocTag – Klasifikace dokumentů
Systém pro klasifikaci a zabezpečení dokumentů je doplněk pro aplikace
Microsoft Office, Windows Explorer, Adobe PDF, který pomocí několika
málo kliknutí opatří dokument neodstranitelnou značkou s informací
o stupni důvěrnosti daného dokumentu. Doplněk lze instalovat i vzdáleně.
K snazší orientaci jak s dokumenty nakládat je zavedena
klasifikace informací do jednotlivých stupňů dle důvěrnosti.
Klasifikační stupně definují postupy distribuce, skartace,
uložení, zabezpečení apod. Dokumenty je možné klasifikovat
stupni jako např. Veřejné, Pouze pro interní účely, Důvěrné
a Obchodní tajemství. Počet stupňů a jejich označení jsou
plně konfigurovatelné.
Řešení zajišťuje kontrolu nad tím, kdo, kdy a jaký dokument
klasifikoval. To postupně vede u zaměstnanců k růstu
zodpovědnosti při nakládání s dokumenty s vyšším stupněm
důvěrnosti.

Jak to vlastně funguje?
Autor při tvorbě označí dokument stupněm klasifikace
(např. Důvěrné). Automaticky se vloží informace o citlivosti
dokumentu do jeho záhlaví, do rozšířených vlastností
dokumentu a také vloží značku pro systémy DLP. V případě
odeslání důvěrného dokumentu emailem DocTag automaticky
vynucuje šifrování a podepsání zprávy nebo zabraňuje
odeslání zprávy, pokud uživatel nemá nainstalován platný
certifikát.
Při každé klasifikaci nebo re-klasifikaci souboru se vygeneruje
událost, která je zaznamenána na logovacím serveru do
databáze. Konfigurační server, který je již součástí instalace
umožňuje mimo jiné tvorbu reportů nad událostmi uloženými na
logovacím serveru. Celé řešení lze také velmi snadno integrovat
se systémy SIEM.

Proč bych se měl
o DocTag zajímat?
Protože chci:
▪▪Zabezpečit své dokumenty,
ale nevím, jak na to.
▪▪Zavést bezpečnostní
standardy pro práci
s dokumenty.
▪▪Naučit své zaměstnance
mít zodpovědnost za
dokumenty, se kterými
pracují.
▪▪Zvýšit povědomí svých
zaměstnanců o práci
s dokumenty, které
obsahují citlivá data.
▪▪Mít jistotu, že důvěrné
a citlivé dokumenty budou
čitelné jen pro ty správné
osoby.
▪▪Zvýšit a podpořit
efektivnost systémů DLP

V čem nástroj DocTag vyniká?
▪▪ Bezpečnější a především kontrolovaná klasifikace
dokumentů v rámci firmy.
▪▪ Jednoduché hodnocení stupně důvěrnosti dokumentů.
▪▪ Zvýšení odpovědnosti a povědomí zaměstnanců za
nakládání s dokumenty.
▪▪ Hromadná klasifikace v prostředí průzkumníka v MS
Windows.
▪▪ Vynucení šifrování emailů a grafické zvýraznění jejich
klasifikace.

Podporované formáty
DocTag funguje především
díky (vzdáleně) instalovanému
doplňku na uživatelské
počítače. Doplněk pak funguje
v následujících dokumentech
kancelářské sady Microsoft
Office: pro programy Word,
Excel, PowerPoint, Outlook,
Project a Visio.

▪▪ Automatické přebíraní klasifikace emailů na základě
klasifikace příloh.
▪▪ Centrální správa a logování, reporting.
▪▪ Možnost napojení na SIEM řešení.
▪▪ Možnost práce v několika režimech – pasivní, volitelný,
povinný.
▪▪ Změna režimu klasifikace na základě členství v určité
skupině v ActiveDirectory.

Režimy klasifikace
Aplikace pracuje v následujících režimech: pasívní (uživatelé
klasifikují pouze na dobrovolné bázi), volitelný (klasifikace je
nabídnuta automaticky při ukládání nebo tisku dokumentu),
povinný (dokument nelze uložit, pokud není klasifikován).
DocTag umožňuje přiřazovat vybraný režim na základě členství
ve skupině v AD (Active Directory).

Nově podporujeme i formáty
AutoCAD DWG, Adobe PDF
a také vkládáme značky přímo
do vlastností NTFS, čímž
podporujeme širokou škálu typů
souborů.

Optimalizace pro DLP
Nástroj DocTag zvyšuje efektivnost a přesnost systémů DLP
tím, že nutí uživatele klasifikovat a označovat dokumenty
a emaily. Do dokumentu i souborů je vložena speciální
neviditelná značka, která vyjadřuje charakter informací
a pomocí ní je možné jednoduše a efektivně nastavovat
politiky pro DLP. Podporujeme téměř všechny výrobce
systémů DLP (Websense, McAfee, Symantec).
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