
Az adatcunami leküzdése a 

File Analysis használatával

A hatalmas mennyiségű strukturálatlan adat valóságos
rémálom lehet a szervezetek és a hálózati rendszergazdák 
számára, ráadásul rengeteg időt és pénzt emészt fel. Hogyan 
tarthatja kordában az egyre növekvő adatáradatot, és kezelheti
hatékonyan adatait? A megoldás a File Analysis használata.
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Keresse képviselőnket további információért és bemutatóért.  
Tel:  489-4600

File Analysis: a 
megoldás

Elemzés

Hatékonyság

Felügyelet

Biztonság
ismerje meg 
adatlábnyomát

mindannyian az adat-
felhalmozás áldozatai 
vagyunk

A vállalkozásoknál mára már 
általános jelenség, hogy 
hihetetlen mennyiségű 
adatot állítanak elő hatékony 
adatkezelési rendszer nélkül. 
Elavult, duplikált, bizalmas, 
személyes és kulcsfontosságú 
fájlok keverednek a struk-
turálatlan adatrengetegben.

A hardverköltségek a 

fájltárolással kapcsolatos 

összes költségnek kevesebb, 

mint a felét teszik ki. 

Ezekhez jönnek még a meg-

felelőséghez és biztonságos 

adateléréshez társítható 

költségek, amelyek az 

adatmennyiséggel egyenes 

arányban növekednek.

Az informatikai vezetők, a jogi és biztonsági szakemberek, 

valamint az üzleti elemzők képesek lesznek beazonosítani 

és kezelni a strukturálatlan adatokat, és alacsonyabb 

költségek mellett megvédeni a bizalmas adatokat, miköz-

ben növelni tudják az értékes, kulcsfontosságú adatok 

hatékony felhasználását.

Személyazonosság-, szerep-
kör- és ütemezésalapú 
házirendek alapján oszthatja 
ki, felügyelheti és tisztíthatja 
meg a fájlok tárhelyeit.Egy jól működő adat-

menedzsment-rendszer 
a legfelsőbb szintek 
támogatását is élvezi. Ha a 
felsővezetők támogatása 
adott, a File Analysis a teljes 
szervezetnek segíthet. Gondoskodhat fájlai védelméről és 

megfelelő megőrzéséről.

Hatékonyan védheti adatait az illeték-

telen hozzáférésekkel szemben hely-, 

csoportmunka- és szerepköralapú 

biztonsági megoldásokkal.

A File Analysis használatával grafikus 
áttekintést kaphat a strukturálatlan adatok 
terjedelméről, így azonosíthatja az illeték-
telen hozzáférésekből fakadó veszélyeket, 
valamint a felesleges, elavult vagy jelenték-
telen adatok legfőbb forrásait.

Több millió fájlt elemezhet 
sok petabájtnyi tárhelyen a 
hozzájuk tartozó biztonsá-

gi és személyazonossági 
beállításokkal együtt.

A File Analysis segítségével 
bevált adatkezelési gya-

korlatokat vezethet be és 
tarthat fenn.

mutassa meg azok-
nak az adatoknak, 
hogy ki a főnök!

az adatáradat 
megfékezése

Így juthat hozzá 
a termékhez

VEZETŐI TÁMOGATÁS

miért jelent ez problémát? 
a tárolási költségek egyre 
csökkennek, nem?
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