
Ciesz się bezpieczeństwem – made in Germany

Chroń  
swoje dane!
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Coś, co przekonuje.  
System bezpieczeństwa, 
na który czekasz.

Zabezpieczenia muszą być przejrzyste i proste, a 
jednocześnie elastyczne. 

W dzisiejszych czasach mamy do czynienia z zapotrzebowaniem 
na coraz większy zakres dostępu do danych przez pracowników 
i partnerów niezależnie od miejsca, w którym się znajdują. 
Nasze oprogramowanie zabezpieczające jest zaprojektowane 
w taki sposób, aby zapobiegało coraz bardziej wyrafinowanym 
zewnętrznym atakom, a także zapewniało monitorowanie, 
dokumentowanie, a nawet zapobieganie wewnętrznym in-
cydentom.

DriveLock oferuje zaawansowane zabezpieczenia 
od samego początku. Dla Twojej firmy i dla Ciebie.
 
DriveLock oferuje wielowarstwowe zabezpieczenia danych, które 
można szybko skonfigurować. Centralnie administrowane i do-
stosowane do potrzeb użytkownika – bez przerywania aktualnych  
procesów ani spowalniania pracy pracowników.
DriveLock – dobra decyzja na przyszłość.



 „Wiemy, że wszystkie nasze poufne dane są odpowiednio zabezpieczone przez DriveLock, co zapewnia nam całkowity 
spokój ducha. Poświęciliśmy czas na zbadanie rynku i jesteśmy przekonani, że znaleźliśmy najlepsze rozwiązanie.”

 „ Jesteśmy globalną firmą, dlatego oprogramowanie musi radzić sobie z szerokim zakresem zadań konfiguracyjnych. Wrażenie 
zrobiła na nas prostota obsługi oprogramowania DriveLock. To było jedyne rozwiązanie, które nam zapewniło wymaganą 
elastyczność.”

 „Jesteśmy w pełni zadowoleni. Powiem więcej: wyniki były dla nas bardzo pozytywnym zaskoczeniem. Nie ma wątpliwości, 
że implementacja oprogramowania DriveLock była właściwą decyzją.” 

 „Oprogramowanie DriveLock zrobiło na nas wrażenie, ponieważ jest naprawdę przyjazne dla użytkownika i jest wyposażo-
ne w pojedynczą konsolę do zarządzania. Nie potrzebowaliśmy już nic więcej.” 

 „Oprogramowanie DriveLock umożliwia nam spełnienie wymogów normy ISO 27001/2 wymaganej od dostawców przez 
większość producentów z branży motoryzacyjnej.” 

 „DriveLock pozwala na zdefiniowanie wszelkich ustawień urządzeń w całej firmie z wysokim poziomem szczegółowości, przyczy-
niając się w wielkim stopniu do bezpieczeństwa przedsiębiorstwa. Podczas dokonywania wyboru oprogramowanie DriveLock 
okazało się bezsprzecznie najlepszym rozwiązaniem do ochrony wszystkich punktów końcowych i nośników wymiennych.”

Masz pytania.  
My mamy odpowiedzi.

DRIVELOCK ENDPOINT PROTECTION – NIEZWYKLE SKUTECZNA OCHRONA DANYCH. 
Solidna i skuteczna ochrona urządzeń przed zagrożeniami cyfrowymi. Oprogramowanie DriveLock 
od CenterTools to połączenie zaawansowanych wielowarstwowych zabezpieczeń z elastycznymi 
funkcjami zarządzania poufnymi danymi. Dostępne funkcje szyfrowania w połączeniu z elementami 
do kontrolowania aplikacji i interfejsu pomagają firmie zachować zgodność z surowymi wymogami 
prawnymi – bez dezorganizacji aktualnych procesów biznesowych. Oprogramowanie DriveLock 
udostępnia również zaawansowane funkcje raportowania, prawne i antywirusowe, zapewniając mak-
symalne bezpieczeństwo danych przy minimalnych nakładach administracyjnych.

W ponad 30 krajach na całym świecie.  
Zadowoleni klienci DriveLock.

 Prosta instalacja – centralne zarządzanie.
 Możliwość dostosowania do specyfiki firmy – elastyczność i skalowalność.
 Wielowarstwowe funkcje.
 Centralne raportowanie i analiza danych prawnych.
 Wsparcie techniczne oraz obsługa w języku angielskim i niemieckim.
 Możliwość stosowania we wszystkich branżach przemysłu.

Liczne zabezpieczenia.  
Niezliczone korzyści.



Trochę konkretów.  
Rozwiązania DriveLock.

 SZYFROWANIE.
Dzięki certyfikowanej technologii szyfrowania przez DriveLock unikniesz kradzieży i 
utraty danych. Nieważne, czy dane znajdują się w pamięci, czy w chmurze. 

 KONTROLA URZĄDZEŃ. 
Funkcje centralnej konfiguracji oprogramowania DriveLock umożliwiają precyzyjną 
kontrolę wszystkich urządzeń zewnętrznych. Jest to kluczowe dla zapobiegania 
przesyłania danych przez osoby nieupoważnione na i z nośników wymiennych.

 KONTROLA APLIKACJI. 
Przy minimum wysiłku można zdefiniować aplikacje, które mogą być używane 
przez określonych użytkowników.

 DRIVELOCK DLA CIENKICH KLIENTÓW.
Nasz wyjątkowy interfejs dla cienkich klientów i komputerów wirtualnych umożliwia  
bezpieczny transfer danych i można go konfigurować w prosty sposób tak, jak 
tradycyjne środowiska. 

 KAMPANIE INFORMACYJNE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA.
Kampanie informacyjne DriveLock na temat bezpieczeństwa zwiększają poziom 
wiedzy pracowników firmy w tym zakresie.

 PROGRAM ANTYWIRUSOWY. 
Program antywirusowy DriveLock zapewnia optymalną ochronę przed zagroże-
niami zewnętrznymi przy zachowaniu maksimum elastyczności za pośrednictwem 
łatwego w obsłudze interfejsu użytkownika końcowego.

 BEZPIECZEŃSTWO ONLINE
Zintegrowany filtr adresów URL zapewnia bezpieczeństwo w czasie rzeczywistym 
zgodnie z zasadami firmowymi dla wszystkich urządzeń używanych przez pracow-
ników – w dowolnym miejscu i we wszystkich sieciach. 

 DRIVELOCK FOR MSSP (SECAAS).
Oferuje centralną konsolę do bezpiecznego zarządzania licznymi klientami nawet 
wtedy, kiedy nie obejmują ich te same zasady.

 DRIVELOCK MOBILE.
Bezpieczna wymiana dokumentów między firmami, klientami i konsumentami. 
Aplikację do szyfrowania mobilnego można dostarczać z synchronizowanej pamięci 
na potrzeby dostępu zewnętrznego.



Kim jesteśmy.  
Bezpieczeństwo IT – made in Germany.

2004
Wizja strategiczna: im-
plementacja pierwszego 
elementu szyfrowania.

 Szyfrowanie  
 kontenerów

2009
Rozwój technologii 
szyfrowania.

 Szyfrowanie  
 całego dysku

2011
Integracja modułu antywi-
rusowego CYREN wykry-
wającego i eliminującego 
wszelkie wirusy w czasie 
rzeczywistym.

 Program antywirusowy

2013
Skuteczna ochrona 
cienkich klientów dzięki 
zaprojektowaniu kanału 
wirtualnego dla cienkich 
klientów IGEL.

 Kanał wirtualny

2015
Integracja inteligentnego 
filtra URL zapewniającego 
lokalną ochronę w czasie 
rzeczywistym niezależnie 
od sieci.

 Bezpieczeństwo online

2007
Konieczność blokowania 
złośliwego oprogramo-
wania i wszelkich zmody-
fikowanych programów.

 Kontrola aplikacji

2010
DriveLock jest również 
dostępny dla środo-
wisk wirtualnych  
(Terminal Server, VDI, 
cienki klient).

2014
Wymagania rynko-
we: dane dostępne 
dla wielu użytkow-
ników w oddzielnej 
bazie danych z 
oddzielnymi upraw-
nieniami.

 MSSP

2016
„Shared Gateway” 
umożliwia przejrzyste i 
bezproblemowe przeka-
zywanie zaszyfrowanych 
dokumentów z punktu 
udostępnienia do punktu 
docelowego.

 Punkt udostępnienia2012
Unikatowe szyfrowanie da-
nych w oparciu o użytkow-
nika lub grupę: lokalnie, 
centralnie lub w chmurze.

 Ochrona plików,  
 szyfrowanie chmury

2000
Migracja z Windows 
NT4 do Windows 
2000. Potrzeba 
bardziej zaawansowa-
nego kontrolowania 
portów USB.

 Kontrola urządzeń

Fakty i liczby.  
Historia bezpieczeństwa.

OD PONAD DZIESIĘCIU LAT DRIVELOCK DOSTARCZA KOMPLETNE ZABEZPIECZENIA 
PRZED ZAGROŻENIAMI CYFROWYMI. 
Klientom na całym świecie oferujemy skuteczne i elastyczne metody zarządzania ich poufnymi danymi, 
nie zakłócając przy tym istniejących procesów. Dzięki oprogramowaniu DriveLock zarówno małe 
firmy, jak i duże przedsiębiorstwa mogą zabezpieczać swoje dane z ekstremalnym poziomem 
szczegółowości kontroli zasad firmowych i ustawień. Zapewniamy maksymalne bezpie-
czeństwo danych przy minimalnych nakładach administracyjnych.  

SPECJALIŚCI OD BEZPIECZEŃSTWA IT.
DriveLock istnieje na rynku od 10 lat i ma na swoim koncie potwierdzone sukcesy. Siedziba 
główna firmy znajduje w Ludwigsburgu (Niemcy). Mamy także biura w Monachium, 
Cambridge (Wielka Brytania) oraz Portland w USA. Wraz z upływem lat firma rozwinęła 
się, stając się dużym międzynarodowym graczem w branży bezpieczeństwa IT oraz 
danych. Ponad 3500 klientów w ponad 30 krajach zaufało systemowi DriveLock 
i bezpieczeństwu made in Germany.
Dla młodego i dynamicznego zespołu DriveLock ogromne znaczenie ma proces 
ciągłego doskonalenia się – regularnie rozwijamy nasz unikatowy produkt, aby 
zapewnić klientom i ich firmom nieprzerwaną, kompletną ochronę przed we-
wnętrznymi i zewnętrznymi zagrożeniami.



Wersje.  
Zaawansowana ochrona danych.

Opcjonalne dodatki: Ochrona przed wirusami w czasie rzeczywistym  |  Ochrona plików  |  Bezpieczeństwo online

Dostępne również dla systemów Macintosh, iOS i Android w wersjach Business i Private.

 Standard Edition Premium Edition Executive Edition

 Kontrola urządzeń    

 Filtrowanie plików   

 Program antywirusowy   

 Kampanie informacyjne na temat bezpieczeństwa   

 Centralna administracja   

 Inteligentne raportowanie   

 Kontrola aplikacji   

 Zarządzanie zasobami IT   

 Szyfrowanie całego dysku   

 Standard Suite Premium Suite Executive Suite

 Kontrola urządzeń    

 Filtrowanie plików   

 Program antywirusowy   

 Kampanie informacyjne na temat bezpieczeństwa   

 Centralna administracja   

 Inteligentne raportowanie   

 Szyfrowanie kontenerów (Encryption-2-Go)   

 Kontrola aplikacji   

 Zarządzanie zasobami IT   

 Szyfrowanie całego dysku   
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