BROSZURA
W dzisiejszym biznesie bezpieczeństwo danych staje się priorytetem. Najnowsze badania pokazują,
że korporacje narażone są 26% prawdopodobieństwo wycieku poufnych danych w dowolnym 2-letnim okresie1.
Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że o wiele więcej takich wycieków powstaje w wyniku błędów samych
pracowników i kadry zarządzającej, niż jako skutek działalności hakerów. W konsekwencji firmy mogą ponieść
straty zarówno finansowe, jak i wizerunkowe, a tym samym utratę wizerunku i zaufania do marki wśród
klientów.
Wymiana wrażliwych, poufnych bądź krytycznych dla działania firmy informacji z klientami i partnerami
za pomocą nieszyfrowanych mediów takich jak wiadomości e-mail, serwery FTP czy usługi synchronizacji
i współdzielenia plików, bez zapewnienia odpowiedniej ochrony danych może narazić firmę na poważne
i niepotrzebne ryzyko.

CZY UŻYWASZ KTÓREJŚ Z TYCH NIEBEZPIECZNYCH
METOD WYMIANY WRAŻLIWYCH INFORMACJI?
E-mail
Wiadomości e-mail nie zostały zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie i prywatności. Przesyłane są poprzez Internet
w postaci czystego tekstu i przechowywane w wielu lokalizacjach u wielu dostawców usług, co znacząco podnosi
możliwość przechwycenia informacji.

Pliki zip zabezpieczone hasłem
Istnieje wiele darmowych narzędzi i poradników, które pozwalają złamać hasło zabezpieczające pliki zip
w przeciągu kilku minut.

Wysyłanie dwóch wiadomości e-mail
Niektóre osoby wysyłają dwie wiadomości e-mail, gdzie każda z nich zawiera część z wrażliwych informacji,
które mają zostać przesłane. Niestety ta praktyka nie jest bezpieczna. Każda osoba, która uzyska dostęp
do skrzynki pocztowej, będzie mogła odczytać obie wiadomości.

Wgrywanie plików na serwer FTP
Wiele systemów pocztowych w korporacjach i udostępnianych przez dostawców internetu uniemożliwia
przesyłanie dużych załączników. W efekcie pracownicy często korzystają ze standardowych serwerów FTP
lub usług współdzielenia plików. Usługi te nie chronią wrażliwych danych i mogą być skomplikowane w użyciu.

Przesyłanie płyt CD, DVD lub kluczy USB za pomocą poczty lub kurierem
Przesyłanie danych tradycyjną pocztą lub kurierem jest jedną z najmniej bezpiecznych metod, a także jedną
z najdroższych. Prawdopodobieństwo, że przesyłka zawierająca dane zostanie zagubiona lub skradziona jest
wysokie.

CZYM JEST ROZWIĄZANIE XMediusSENDSECURE?
SendSecure jest nowoczesną platformą, która jest zarówno bezpieczna i prosta w użyciu. Została
zaprojektowana z myślą o bezpiecznej wymianie i krótkoterminowym przechowywaniu plików zawierających
wrażliwe informacje w wirtualnej przestrzeni SafeBox. Każdy plik jest szyfrowany zarówno podczas wysyłania,
jak i pobierania. SendSecure wymaga autoryzacji od nadawcy i podwójnej autoryzacji odbiorcy. Ponadto poddaje
stare pliki procesowi usuwania w oparciu o polityki ustalone podczas procesu tworzenia przestrzeni SafeBox.
1 Żródło:
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Bezpieczeństwo
• Uwierzytelnianie
dwuskładnikowe (2FA)
Po utworzeniu przestrzeni
SafeBox przez nadawcę,
odbiorca otrzyma e-mail z
linkiem do pobrania pliku,
gdzie musi podać
jednorazowy kod przesłany
poprzez SMS, wiadomość
głosową lub e-mail.

• Silne szyfrowanie
SendSecure używa metod szyfrowania zalecanych przez ekspertów pracujących w bankowości oraz zajmujących
się bezpieczeństwem. Cała komunikacja jest szyfrowana przy użyciu TLS1.2 (z wykorzystaniem Forward
Secrecy), a wszystkie pliki szyfrowane są metodą AES 256-bit.

• Podwójne szyfrowanie
SendSecure chroni przestrzeń SafeBox przed niepowołanym dostępem poprzez podwójne szyfrowanie. Jeden
z dwóch kluczy wymaganych do odszyfrowania przestrzeni SafeBox musi zostać podany przez nadawcę lub
odbiorcę, zanim będzie możliwy dostęp do zawartości.

• Krótkoterminowa przestrzeń SafeBox
SendSecure pozwala skonfigurować czas dostępności przestrzeni SafeBox. Po upływie tego czasu wszystkie
przechowywane tam pliki zostaną usunięte. Nadawca może także zrobić to ręcznie, w dowolnym momencie.

• Bezpieczny hosting
XMedius nawiązał współpracę z Amazon Web Services (AWS), jedną z najbezpieczniejszych infrastruktur
serwerowych na świecie. AWS publikuje informacje pod nazwą "Web Risk and Compliance Program",
zawierajace wszystkie certyfikaty, raporty i atesty firm trzecich (dostępne na żądanie). Ponadto, XMedius
otrzymał odpowiednie certyfikacje i akredytacje bezpieczeństwa (ISO/IEC 27001), aby zapewnić
o bezpieczeństwie swojej infrastruktury i usług.

Prosty w użyciu
• Z myślą o użytkownikach
SendSecure został zaprojektowany z myślą o intuicyjności podczas wysyłania wiadomości e-mail. Od odbiorcy
nie jest wymagane wykupienie żadnych licencji, posiadanie dedykowanych urządzeń ani pobieranie dodatkowych
aplikacji. Wymagane jest jedynie posiadanie urządzenia komunikacyjnego - komputera, tabletu lub telefonu
z zainstalowaną przeglądarką internetową. Prosty interfejs znacznie zmniejsza czas potrzebny na przeszkolenie
pracownika z obsługi SendSecure.
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Prosty w użyciu (kont.)
• Prosta integracja
SendSecure w prosty
i bezproblemowy sposób
integruje się z programem
Outlook (Office365) pozwalając
na wysyłanie małych i dużych
plików dowolnego typu
bezpośrednio z aplikacji
pocztowej. Pliki mogą być
w bezpieczny sposób wysyłane
także z telefonu lub tabletu
do jednej osoby lub grupy
odbiorców poprzez
przeglądarkę.

• Prawdziwie mobilne rozwiązanie
SendSecure umożliwia uwierzytelnionym użytkownikom wymianę plików dowolnej wielkości w bezpieczny
sposób, z dowolnego urządzenia osobistego (tablet lub smartfon), niezależnie czy są w biurze czy w drodze.
Dzięki temu jest narzędziem znacząco zwiększającym produktywność.

• Brak ograniczeń
SendSecure umożliwia wymianę dowolnego typu plików (tekst, obrazy, audio i wideo) o maksymalnej
wielkości do 5GB/wiadomość, bez limitu ilości wiadomości w miesiącu. Większość serwerów pocztowych
ogranicza wielkość załączników do 10MB.

• Współpraca SendSecure,
oprócz bezpie-cznego
pobierania plików, pozwala
odbiorcom na dwustronną
komunikację. Jest to możliwe
dzięki prostemu kliknięciu
przycisku "Odpowiedz".

Utwórzenie Safebox
Autoryzacja
Doadaj/Usuń Uczestników

Wysłanie wiadomość

Odbiór wiadomości

Odbiór wiadomości

Wysłanie wiadomości

Wymiana wielu plików i wiadomości
ZamknięcieSafebox

• Zarządzaj uczestnikami
SendSecure pozwala w łatwy sposób cofnąć i usunąć wiadomość i plik zanim odbiorca je odczyta i pobierze.
Możliwe jest także dołączenie do już trwających konwersacji dodatkowych osób.
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Ścieżka audytu
• Dowód dostarczenia

SendSecure zachowuje podpisane cyfrowo rejestry transmisji dowolnego i całego dostępu do SafeBox.
Automatycznie wysyła do nadawcy e-maile, potwierdzające wszystkie czynności wykonywane przez odbiorcę
w różnych etapach procesu. Raport o szczegółach transmisji jest tworzony po zamknięciu programu SafeBox
i można go wydrukować, pobrać lub przesłać pocztą elektroniczną w formacie PDF.

• Archiwizacja

SendSecure wszystkie dokumenty, które zostały wymienione może archiwizować na platformie lub do
zewnętrznego repozytorium lub dysku.

DLACZEGO WARTO STOSOWAĆ XMediusSENDSECURE?
Ochrona przed wyciekiem, minimalizacja straty reputacji
W ostatnich latach wiele organizacji narażonych było na kradzież, zgubienie lub celowy wyciek poufnych
informacji wewnętrznych. Ich reputacja i marki mogły ponieść znaczne szkody, które ciężko wycenić, a które
mogą nieść negatywne skutki w nadchodzących latach. SendSecure pomaga zminimalizować to ryzyko.

Ograniczanie potencjalnych pozwów i kar
Niektóre przepisy branżowe - takie jak ustawa Health Insurance Portability and Accountability (HIPAA),
Sarbanes Oxley (SOX), ustawa Gramm-Leach-Bliley, itd. - wymagają od firm zapewnienia bezpieczeństwa
poufnym informacjom. SendSecure spełnia najwyższe Standardy Zgodności. Platforma XMedius Cloud posiada
również certyfikat ISO/IEC 27001:2013. Certyfikacja ta potwierdza, że pracownicy firmy XMedius obsługujący
system XMedius SendSecure mogą efektywnie wdrożyć kompleksowy program zabezpieczający i zarządzać
ryzykiem związanym z bezpieczeństwem informacji.

ROZWIĄZANIE KLASY ENTERPRISE
Personalizacja
Usługa SendSecure może być dostarczona pod marką XMedius lub może być dostosowana do wybranej firmy
i tożsamości marki (biała etykieta).

Administracja i raportowanie
Administratorzy SendSecure mogą używać bezpiecznego interfejsu internetowego do zarządzania
użytkownikami, generowania raportów i wielu innych zadań.

Globalny zasięg
Języki obsługiwane w aplikacji (e-maile, interfejs użytkownika, raporty PDF) to angielski, francuski i niemiecki.

KTO POWINIEN UŻYWAĆ XMediusSENDSECURE?
Ochrona zdrowia
Specjaliści i instytucje medyczne - w tym lekarze, pielęgniarki, administratorzy, kliniki i szpitale, mogą
korzystać z programu SendSecure w celu:
• Bezpiecznego wysyłania wiadomości, dokumentacji medycznej i plików do pacjentów, firm
ubezpieczeniowych, badań klinicznych itp.
• Udostępniania MRI, CT i innych dużych plików diagnostycznych między lekarzami a pacjentami
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Finanse
Często klienci instytucji finansowych są ograniczeni do korzystania z systemów łączności elektronicznej
udostępnianych przez instytucje finansowe. Systemy te często wymagają pobierania oprogramowania lub
tworzenia konta. Co gorsza, dokumenty nie zawsze mogą być zwracane przy użyciu tego samego systemu.
Bankowość
• Zmniejszenie nakładu pracy w instytucjach finansowych, które muszą podpisywać dokumenty bankowe
z klientami
• Zapewnienie poufności dokumentom prawnym, podczas pracy z organami regulacyjnymi, zewnętrznym radcą
prawnym lub partnerami biznesowymi
• Zapewnienie bezpiecznej komunikacji zespołom managerów, które muszą dzielić się informacjami z
zarządem, zewnętrznymi doradcami i agencjami regulacyjnymi
Firmy hipoteczne i maklerzy
• Pomoc pożyczkodawcom, którzy muszą wysyłać lub otrzymywać dokumenty zawierające wrażliwe
informacje
• Ułatwianie przepływu pracy departamentów, które muszą otrzymywać dokumenty od rzeczoznawców,
jednostek rządowych, banków i innych zewnętrznych firm
Firmy ubezpieczeniowe i pośrednicy
• Wspomaganie wymiany informacji dotyczących roszczeń ubezpieczeniowych
• Ułatwianie otrzymywania szczegółowych planów budynków lub innych stosownych danych w celu
zapewnienia dokładnych ofert klientom

Sądy i kancelarie prawne
Prawnicy regularnie zajmują się poufnymi informacjami klientów i mają obowiązek chronić te informacje przed
ich przypadkowym lub celowym przechwyceniem.
Typowe zastosowania programu SendSecure obejmuje:
• Wysyłanie umów do innych prawników wewnątrz i na zewnątrz firmy
• Wysyłanie poufnych wiadomości i plików do klientów indywidualnych i biznesowych
• Korzystanie z potwierdzenia dostarczenia, aby udowodnić, że odbiorcy otrzymali i otworzyli bezpieczne
wiadomości

Rząd
Agencje rządowe zajmują się znaczną ilością poufnych danych osobowych obywateli, które muszą być chronione.
• Bezpieczne przekazywanie numeru PESEL i informacji podatkowych
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