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Kontroluj dostęp i użycie danych,
niezależnie od tego gdzie się znajdują

WSZYSTKIE PLIKI

Prot-On pozwala na
ochronę wszystkich
plików, w dowolnym
formacie: MS-Office, PDF,
AutoCAD, obrazy, video,
audio, text (poczta, blogi,
sieci społecznościowe…)

Z KAŻDEGO MIEJSCA

Prot-On jest dostępny na
każdym urządzeniu:
Windows, Mac, Android,
iOS, Blackberry

Zabezpiecz pliki
Wszystkie kopie dokumentów są
zabezpieczone silnymi algorytmami
szyfrowania niezależnie od miejsca
ich przechowywania

Kontrola dostępu
Za każdym razem, gdy użytkownik
otwiera zabezpieczony dokument,
Prot-On sprawdza czy użytkownik
jest autoryzowany w usłudze i jakie
uprawnienia
posiada
(odczyt,
wydruk, edycja…)

Monitorowanie użycia plików
BEZPIECZNY CLOUD

Prot-On działa z usługami
chmurowymi takimi jak:
Dropbox, Box, Google
Drive, ownCloud and
SharePoint

DLA KAŻDEGO

Prot-On jest darmowy dla
użytkowników domowych.
Dla przedsiębiorstw
oferuje bardzo bogatą
funkcjonalność za
przystępną cenę – do
wyboru usługa SaaS lub
instalacja swojego serwera

W dowolnym momencie możesz
sprawdzić log aktywności i zobaczyć
kto miał dostęp do kopii twojego
dokumentu

Prot-On jest aplikacją,
która chroni pliki i pozwala
na bezpieczne ich
przesyłanie, dowolnym
kanałem: pocztą, w
chmurze, przez nośniki
zewnętrzne. Dostęp do
danych mają tylko
autoryzowani użytkownicy.
Pozwala zdefiniować i
śledzić kto ma uprawnienia
do odczytu, wydruku,
edytowania, kopiowania i
zarządzania dokumentami.
Łatwo możesz przypisać
lub usunąć uprawnienia,
wystarczy jedno kliknięcie,
nawet gdy plik jest poza
twoim zasięgiem.

Dlaczego Prot-On?
Prot-On jest najlepszym narzędziem do kontroli plików, które są wysyłane bądź
udostępniane, niezależnie od kanału komunikacji. Nadal możesz kontrolować i być
właścicielem wysłanych informacji. Bardzo łatwo możesz blokować dostęp lub
zmieniać uprawnienia – wszystko zdalnie.

Zabezpiecza przed
wyciekiem danych

Chroni wartość
intelektualną firmy

Bezpieczne dane
w rozwiązaniach
chmurowych

Dostęp zawsze i
wszędzie
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Kto potrzebuje Prot-On?
DLA PRZEDSIĘBIORSTW

Przedsiębiorstwa i profesjonaliści

Pozwala zarządzać
bezpieczeństwem
firmowych dokumentów,
nadawać uprawnienia dla
użytkowników, blokować
dostęp do chronionych
informacji. Możliwe jest
zarządzanie grupami
użytkowników. Dostępne
w formie usługi SaaS i
instalacji On-premise.

•
•
•
•
•
•
•

Administracja Publiczna

•
DLA UŻYTKOWNIKÓW

DOMOWYCH
Prot-On jest dostępny za
darmo dla użytkowników
domowych. Pozwala na
proste nadawanie
uprawnień odczytu i
wydruku.
PROFESJONALISTÓW
Jeśli potrzebujesz
większej funkcjonalności,
rozbuduj konto do wersji
Premium. Dzięki temu
zyskasz nową
funkcjonalność:
Zabezpieczenie
katalogów, zarządzanie
edytowaniem i
kopiowaniem plików oraz
dostęp offline.

Ochrona przed wyciekiem danych
Zabezpieczenie wartości intelektualnej firmy
Szyfrowana wymiana informacji z audytorami, konsultantami i partnerami
Zapewnienie zgodności z wymogami bezpieczeństwa
Utrzymuje bezpieczną komunikację z klientami
Pozwala przechowywać dane w usługach chmurowych w sposób bezpieczny
Śledzenie użycia danych w obszarze organizacji

•
•
•
•

Bezpieczna wymiana informacji pomiędzy jednostkami administracji
publicznej
Chroniona komunikacja zawierająca dane mieszkańców
Zachowanie poufności na temat infrastruktury krytycznej
Ochrona dokumentów w postępowaniach np. przetargi czy oświadczenia
publiczne
Bezpieczna wymiana danych z zewnętrznymi dostawcami

Użytkownicy domowi i indywidualni specjaliści

•
•
•
•
•

Kontrola danych prywatnych w tym zdjęć czy plików wideo
Ochrona przed przesłaniem wrażliwych informacji do osób trzecich
Wysyłanie danych do usług chmurowych w bezpiecznej formie
Bezpieczne wysyłanie informacji do klientów
Zabezpieczenie wartości intelektualnej

Prot-On jest innowacyjnym producentem systemów bezpieczeństwa danych.
Unikatową cechą oferowanego rozwiązania jest łatwość użytkowania zarówno
dla użytkowników domowych jak i dużych przedsiębiorstw.
Rozwiązanie chroni dane powszechnie przesyłane w sieci Internet, zapewniając
pełną kontrolę dostępu i bezpieczeństwo niezależnie od tego gdzie plik się
znajduje.
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