TITUS WEB ACCESS İÇİN MESAJ SINIFLANDIRMA VERİ FÖYÜ

Mesaj Sınıflandırma
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Microsoft Outlook Web Access® için

Bir çok kurum, çalışanlarının Web tarayıcılar üzerinden e-postalarına
kurum dışından erişmelerine izin veriyor. Uzaktan erişim kullanıcılar için
kolaylık sağlasa da, kurumları veri sızıntıları karşısında korunması zor bir
durumda bırakabiliyor. Bu zorluğu aşmanın ilk adımı, e-postaların
yaratılma anında sınıflandırılmasıdır. Böylece, kurumların bilginin değerini
belirlemesine ve içeriği uygun bir şekilde idare etmelerine olanak
sağlanmış olur.
TITUS Web Access Mesaj SınıflandırmaTM, bütün Microsoft Outlook® Web
Access (OWA) e-postalarının gönderim öncesi sınıflandırılmasını ve
koruyucu olarak işaretlenmesini sağlayan bir sınıflandırma ve politika
uygulama çözümüdür. Çözüm, TITUS Outlook® için Mesaj
SınıflandırmaTM'nın bilinen özelliklerini OWA ortamına getirmektedir. Bu
özellikler arasında OWA arayüzü üzerine entegre çalışan yalın ve
özelleştirilebilir etiketler sayılabilir. E-postaların sınıflandırılmasının zorunlu
olarak uygulanmasının yanında, çözüm hassas bilgilerin OWA üzerinden
görüntülenmesini ve dağıtımını da kurum güvenlik politikaları
doğrultusunda sınırlandırarak veri kaybının önlenmesine destek olur.

Önemli Noktalar
TITUS Web Access için Mesaj Sınıflandırma,
OWA kullanıcılarını e-posta gönderimleri
öncesinde sınıflandırma seçimine Microsoft
Outlook® Web Access e-postasının gönderim
öncesi sınıflandırılmasını ve koruyucu olarak
işaretlenmesini sağlayan kullanımı kolay bir
güvenlik çözümüdür. Çözüm kurumlara şu
noktalarda yardımcı olur:
• Gizli ve özel bilgileri açık ve net olarak
belirleyerek kullanıcıda farkındalık
yaratır.
• Hassas bilgilerin istem dışı olarak dış
alıcılara ulaşmasını önler.
• Kullanıcıların OWA üzerinden
görebilecekleri bilgi türlerini sınırlar.

Deneyin!
Ücretsiz deneme ya da demo için
info@detech.com.tr

Sistem Gereksinimleri
TITUS Mesaj Sınıflandırma, Microsoft
Exchange® Server 2003, 2007 ve 2010 ile
çalışır.

Tamamlayıcı TITUS Ürünleri
TITUS Web Access için Mesaj Sınıflandırma™
tarafından atanan sınıflandırma özellikleri,
TITUS Outlook için Mesaj Sınıflandırma
tarafından atanan özelliklerle tam uyumlu
olarak karşılıklı çalışır.
Sınıflandırmalar, OWA'nın içine entegre araç çubuğundan kolayca seçilebilir.

TITUS WEB ACCESS IÇIN MESAJ SINIFLANDIRMA VERİ FÖYÜ

OWA için Mesaj Sınıflandırma Özellik ve Faydaları
Anahtar Özellikler

Faydalar

Sınıflandırma Seçicisi

Kullanıcıların sınıflandırma politikalarını, e-postaların, toplantı taleplerinin ve görevlerin hassasiyetlerine
göre, dikkat dağıtmayan yalın ve kesintisiz bir şekilde uygulamalarını sağlar.

Etiket Damgalayıcısı

E-postanın konu satırına ve gövdesine içerdiği bilginin hassasiyetini açık ve net olarak belirten görsel
işaretler, etiketler koyar.

Metadata Yaratıcısı

Arşivleme, veri kaybı önleme (DLP) ve sınırda güvenlik (perimeter security) çözümleri tarafından
kullanılabilen metadata yaratır.

Politika Doğrulayıcısı

Kullanıcının gönder butonuna basmasıyla birlikte, e-postayı, politika ihlallerine yönelik olarak tarar ve
anında geribildirim sağlar, böylece kullanıcı problemleri e-posta gönderilmeden önce çözebilir.

OWA Önleyici

Kullanıcıların OWA kullanarak ekleri ya da gizli mesajları görmelerini engeller.

TITUS Hakkında
TITUS, kurumların bilgileri güvenli bir şekilde paylaşırken aynı zamanda ilgili politika ve uyumluluk gereksinimlerini yerine getirmelerine
yardımcı olan güvenlik ve uyumluluk yazılımları sağlayan, konusunda lider bir kurumdur. Çözümlerimiz hassas bilgiye karşı kullanıcıları
görsel olarak uyararak kamu, askeri ve büyük kurumların farkındalık yaratma ve düzenleyici mevzuata uymalarına olanak verir. Ürün
gruplarımız, lider mesaj, doküman ve dosya sınıflandırma ve etiketleme çözümlerimiz olan TITUS Sınıflandırma; masaüstünde hassas
bilgileri belirleyerek Veri Kaybı Önleme’ – DLP’yi geliştiren TITUS Aware ve Microsoft SharePoint için sınıflandırma ve güvenlik çözümleri
sağlayan Microsoft SharePoint başlıkları altında toplanmıştır. Dünya çapında United States Air Force, NATO, IMF, Boeing, Avustralya
Savunma Bakanlığı, İngiltere Adalet Bakanlığı, T. C. Başbakanlık, Turkcell ve Türkiye Finans Katılım Bankası da dahil olmak üzere 300’ü aşkın
müşterimizin 2 milyondan fazla kullanıcısına hizmet vermektedir. Daha fazla bilgi için www.titus.com ‘u ziyaret ediniz ya da Türkiye
distribütörü Detech Bilişim’i arayınız.
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