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 (DLPاز نشست اطالعات ) جلوگیریکارهای مقایسه راه

  Safetica McAfee DLP Symantec DLP 
  

   
       نگاه اجمالی

کاری است که به راه Safetica DLP خالصه
کند ها کمک میها و سازمانشرکت
های خود حفاظت کنند؛ با تا داده

کیفیتی باالتر از رقبای 
ای تر اما هزینهشدهشناخته

تر؛ بدون نیاز به مدیریت پایین
اضافی و اختالل در عملیات. 

Safetica روز، های بهحلراه
خالقانه و عملی برای مشکالتی 

افزار دهد. این نرممیمنطقی ارائه 
وارسی امنیتی این امکان را به 

دهد که از وضعیت کاربران می
شرکت یا سازمان به طور کامل مطلع 
شوند و از افتادن اطالعات به دست 
دیگران جلوگیری کند. یکی از 

افزار های مهم این نرمویژگی
سازی سریع و آسان اطالعات ایمن

در عرض چند ساعت است. کاربران 
توانند فرایندهای داخلی خود را می

کارهای امنیتی خود را پایش و راه
ها یا پیاده کنند. همچنین شرکت

ها با استفاده از افزونه سازمان
UEBA توانند رفتار کاربران را می

تحلیل و نحوه عملکرد کارکنان خود 
را ارزیابی و در صورت نیاز محدود 

توانند کنند. همچنین کاربران می
های قابل حمل متعلق به گاهدست

شرکت یا سازمان خود را بر اساس 
های امنیتی خود پایش سیاست

به  Safeticaکنند. با استفاده از 
های امنیتی توان سیاستآسانی می

ایجاد و کارکنان را ملزم به رعایت 
مقررات حفاظت از داده کرد و در 
صورت بروز هرگونه نشت اطالعات، 

به صورت آنی  هشدارهای امنیتی را
 کند.به کاربران ارسال می

 
 
 

McAfee DLP کار یک راه
پیشگیری از نشت اطالعات 
است که به کاربران کمک 

کند تهدیدهای امنیتی را می
های حساس دفع و از داده

خود حفاظت کنند. این 
طور خاص برای افزار بهنرم

ها در منبع حفاظت از داده
خود طراحی شده است. 

وانند اطالعات تکاربران می
مالکیت معنوی یا هر گونه 
اطالعات سازمانی خود را در 
ابر، شبکه و سایر نقاط پایانی 

دارای  McAfeeایمن کنند. 
 امکان گزارش خودکار است.

افزار با استفاده از این نرم
پذیر، های انعطافویژگی

مدیریت و نظارت بر روندهای 
کند. تر میکاری را ساده

Symanteck  امکان را به این
دهد که خطرات کاربران می

مربوط به نقض یا نشت 
اطالعات را کاهش دهند. 

Symantec  امکان پایش و
همچنین وارسی، نظارت و 
حفاظت از اطالعات را به 

دهد. با استفاده از کاربران می
Symante توان از می

دسترس قرار گرفتن اطالعات 
حساس برای دیگران جلوگیری 

های ال سیاستکرد و با اعم
امنیتی از رفتارهای 

 رد.کآمیز پیشگیری مخاطره
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       امکانات
    لیست سیاه

    گزارش تطبیقی
    پشتیبان گیری از اطالعات
    تشخیص نشت اطالعات

    تجزیه و تحلیل فایل
    وارسی سرور فایل
    مدیریت رخدادها
    مدیریت سیاست

    های حساسشناسایی داده
    لیست سفید
    جزییات فنی

    نظارت بر دسترسی
    ساعت کاری

    برخط
    گستره

SaaS/Web/Cloud 
   

    Android -تلفن همراه 
    iOS -تلفن همراه 
    نصب ویندوز

    Macنصب 
    مشتریان

    های بزرگشرکت
    وکارهای متوسطکسب

    مشاغل کوچک
    نحوه قیمت گذاری

   ارائه از طرف شرکت آزمایش رایگان
    بر اساس سفارش

    هاطرح
 Safetica ONE 

Safetica UEBA 
Safetica Mobile 

McAfee DLP 
 

Symantec DlP 

 


