CHROŃ STUDENTÓW W SIECI I
NA KAMPUSIE

UCZE L N I A

Coraz bardziej złożone cyberzagrożenia i rosnąca przemoc na kampusach
sprawiają, że uczelniom trudniej jest chronić studentów i pracowników
Co godzinę aż 36% uczelni pada
ofiarami cyberataku1

W 2016 r. 78% wszystkich przestępstw zgłoszonych
w USA, których ofiarami padali pracownicy i
studenci uczelni, miało miejsce na kampusach2

Aż 17% wszystkich przypadków kradzieży
danych osobowych dotyczy szkolnictwa
wyższego, więcej przypada tylko na
służbę zdrowia3

37% rektorów i kierowników uczelni uznaje, że
zamki i drzwi w ich budynkach nie oferują
odpowiednich zabezpieczeń4

Inteligentne i rozbudowane rozwiązania bezpieczeństwa dla kampusów pomagają uczelniom
chronić studentów i pracowników online oraz na terenie swoich obiektów
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Wykorzystuj najbardziej
zaawansowane w branży metody
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Zadbaj o bezpieczeństwo na
kampusie i skróć czas reakcji na
incydenty
Z łatwością kontroluj dostęp do
budynków i wykrywaj potencjalne
zagrożenia dzięki szybszym
powiadomieniom i reakcjom na
incydenty

Nawiąż współpracę z liderem w branży, dostawcą kompleksowego ekosystemu partnerskiego,
zaspokajającego wszystkie Twoje potrzeby w zakresie zabezpieczeń online i fizycznych

Cyberbezpieczeństwo i ochrona danych

Bezpieczeństwo fizyczne kampusu

Podnieś poziom bezpieczeństwa danych
osobowych, urządzeń, aplikacji i
infrastruktury.

Automatycznie wykrywaj podejrzane zachowania
dzięki analizie wideo w czasie rzeczywistym oraz
jednocześnie zaspokajaj potrzeby uczelni w
zakresie bezpieczeństwa i prywatności

Wykorzystaj zaawansowane funkcje analityczne
i szybko wykrywaj nietypowe działania, aby lepiej
zrozumieć cyberataki

Zadbaj o bezpieczeństwo i usprawnij komunikację
podczas incydentów dzięki powiadomieniom na
telefony komórkowe i aplikacjom bezpieczeństwa.

Wykorzystaj wiedzę i doświadczenie ponad 3500
ekspertów z dziedziny cyberbezpieczeństwa oraz
ponad miliarda dolarów inwestycji
w bezpieczeństwo.

Kontroluj dostęp wybranych osób do
wybranych miejsc w wybranym czasie dzięki
cyfrowej
kontroli dostępu
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Zadbaj o bezpieczeństwo fizyczne
i cyfrowe studentów z najnowszymi technologiami
Wykrywaj i usuwaj cyberzagrożenia dla danych szkoły i studentów

Zatrzymane cyberataki: 2018
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Wykrywaj podejrzane działania i zapobiegaj im oraz natychmiast powiadamiaj kampus o incydentach

ALARM
Blokada kampusu:
Dzikie zwierzę na terenie.
Wszystkie budynki zamknięte
do odwołania.

WYKRYTO ZAGROŻENIE
WYSŁANO OCHRONĘ
Blokada drzwi

Co mówią czołowe instytucje

University of Puerto Rico
„Rozwiązanie to, bazujące na usłudze Microsoft Azure, jest
idealne nie tylko dla uczelni, lecz także dla wszystkich
organizacji, które chcą zadbać o bezpieczeństwo swoich
ludzi. Spokój ducha, jaki nam zapewnia, jest bezcenny”.
- Efraín Vázquez-Vera, Kanclerz, University of
Puerto Rico at Humacao

Uniwersytet Południowej Danii

“

„Narzędzia, takie jak Windows Defender ATP, są tak daleko
zintegrowane… że mam do dyspozycji lepsze narzędzia
analityczne i dane, które poprawiają nasze ogólne
bezpieczeństwo”.
- Bo S. Dreier, Specjalista ds. bezpieczeństwa IT,
Uniwersytet Południowej Danii

Branżowi eksperci o bogatym doświadczeniu w zakresie zabezpieczeń dla kampusów

Microsoft 365

Chcesz porozmawiać z ekspertem? Skontaktuj się z nami

