
Klasyfikacja danych jest podstawą efektywnej strategii zarządzania informacjami. 
Określając wartość biznesową nieuporządkowanych danych w momencie ich 
tworzenia, organizacje mogą podjąć sensowne, przemyślane decyzje w kwestii 
zarządzania tymi informacjami.

Zaangażowanie Użytkowników
Gdy użytkownicy aktywnie uczestniczą w procesach zapewniania bezpieczeństwa, 
stają się bardziej odpowiedzialni za informacje, które tworzą. Dzięki wsparciu dla 
zautomatyzowanej, kierowanej i prowadzonej przez użytkownika klasyfikacji, firma 
Titus wciela identyfikację danych i ochronę informacji do standardowych czynności 
wykonywanych przez użytkownika. To sprzyja rozwojowi kultury bezpieczeństwa, 
która pozwala organizacjom na egzekwowanie polityki zarządzania danymi i 
zapobiega ich nieumyślnemu ujawnieniu.

Świadomość Bezpieczeństwa
Klasyfikacja firmy Titus jasno identyfikuje wrażliwe informacje, umieszczając w 
mailach i dokumentach etykiety i znaki wizualne. Podczas pracy z informacjami 
użytkownicy są pouczani interaktywnymi wskazówkami dotyczącymi polityki, 
aby zachęcić ich do odpowiedniego zachowania i zapobiec ujawnieniu informacji 
niezamierzonym odbiorcom.

Ochrona Informacji
DLP, szyfrowanie i inne środki bezpieczeństwa mogą wpłynąć na klasyfikację 
metadanych firmy Titus tak, żeby ustalić, które informacje są wrażliwe i jak je 
chronić. W zależności od wybranej klasyfikacji i innych atrybutów informacji może 
zostać wywołana funkcja automatycznej ochrony zapewniana przez usługę Rights 
Management Services® (RMS) firmy Microsoft.

Zarządzanie Retencją
Klasyfikacja firmy Titus może być używana do pozyskiwania metadanych związanych 
z retencją, gdy użytkownicy tworzą i wysyłają informacje. Te metadane mogą być 
następnie zmapowane do kodów retencyjnych tak, żeby organizacje mogły w 
uzasadniony sposób usunąć informacje, które stają się ciężarem. Metadane firmy 
Titus poprawiają rozpoznawanie dowodów elektronicznych, ułatwiając znalezienie 
istotnych informacji dla celów związanych z wnioskami prawnymi, zgodności i tych ze 
strony organów nadzoru.

Zgodność
Klasyfikacja firmy Titus pozwala organizacjom śmiało dzielić się informacjami, 
pozostając w zgodności z przepisami prawnymi i normami branżowymi. Rozwiązania 
firmy Titus są używane przez organizacje, aby spełnić wymogi standardów i 
przepisów takich jak ISO 27001, NERC, HIPAA, SOX, ITAR, EAR, oraz różnych rządowych 
standardów oznakowania.
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O firmie Titus
Firma Titus jest liderem na rynku rozwiązań, które pozwalają przedsiębiorstwom na 
szybsze wdrażanie procesów ochrony danych. Miliony użytkowników w ponad 120 
krajach zaufało firmie Titus, powierzając jej bezpieczeństwo i kontrolę zgodności swoich 
danych z prawem. Są to między innymi niektóre z największych instytucji finansowych 
i zakładów produkcyjnych na świecie, organizacje rządowe i wojskowe z grupy G7 
i Australii oraz firmy z rankingu Fortune 2000. Aby dowiedzieć się więcej, jak firma 
Titus może pomóc z oznakowaniem CUI i CNSI oraz z programami zajmującymi się 
metadanymi, wejdź na stronę: www.titus.com.
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