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Famoc umożliwia zdalne kontrolowanie, zarządzanie
i zabezpieczanie różnorodnej infrastruktury mobilnej.
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Chroń poufne dane dodatkowymi
warstwami bezpieczeństwa

#WYZWANIE

Cyberataki
targetowane
w sektor
rządowy na
całym świecie

+48 58 667 49 49

WIELKA BRYTANIA
W maju 2017r. złośliwe oprogramowanie typu 
ransomware zaatakowało National Health 
Service, system służby zdrowia w Wielkiej Brytanii.

NHS poinformowało, że 16 mniejszych instytucji 
związanych z NHS również odczuło skutki ataku.

STANY ZJEDNOCZONE
W czerwcu 2015r. skradziono dane 21,5 miliona osób. 
Informacje zawierały numery ubezpieczenia 
społecznego, daty urodzenia, adresy, odciski palców i 
inne informacje wrażliwe. O�arą ataku padł Federalny 
Urząd Zarządzania Kadrami. Większość skradzionych 
danych należała do pracowników federalnych instytucji 
rządowych.

NIEMCY
Grupa Sofacy jest podejrzana o przeprowadzenie
w sierpniu 2016r. ataku na członków Bundestagu
i przedstawicieli innych partii politycznych. 
Politycy wyrazili obawy, że wrażliwe informacje 
mogą zostać wykorzystane do manipulacji opinią 
publiczną.

KOREA
POŁUDNIOWA
W lipcu 2011r. Korea 
Południowa padła o�arą 
ataku hakersiego. W 
rezultacie w ręce 
przestępców fra�ły dane 
35 milionów osób. UKRAINA

Atak na ukraińską elektrownię pozbawił ponad 
200 000 osób dostępu do energii elektrycznej.
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W PEŁNI ZARZĄDZANY
I CHRONIONY BEZPIECZNY 
KONTENER

FAMOC defend szyfruje i chroni wszelkie 
dane przechowywane w bezpiecznym 
kontenerze na urządzeniu. Dostęp do 
kontenera może być przydzielony na 
podstawie hasła, biometrii i / lub 
uwierzytelniania dwuskładnikowego.

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Zadzwoń +48 58 667 49 49

www.marken.com.pl

#ROZWIĄZANIE
Dzięki FAMOC defend instytucje 
państwowe otrzymują wsparcie już 
pierwszego dnia dla wszystkich systemów 
operacyjnych, mogą kontrolować sposób 
szyfrowania komunikacji oraz  zarządzać
dostępem do sieci ze zdalnych
urządzeń.

BEZPIECZNY GŁOS,
CZAT I WIDEO

FAMOC lock obsługuje szyfrowane, 
bezpieczne połączenia głosowe i czaty 
(także w trybie wielu  użytkowników / 
konferencji), a także połączenia wideo. 
Dostępne są integracje z rozwiązaniami 
innych �rm (np. Indra ComSec, Navayo 
Secfone).

KONTROLOWANA I CHRONIONA
PRYWATNA CZĘŚĆ URZĄDZENIA 
MOBILNEGO

Niestandardowy kanał komunikacji oparty na 
technologii VPN. Dedykowany, niestandardowy 
klient VPN spełniający potrzeby organizacji. 
Uwierzytelnianie na podstawie certy�katu z 
dostępnym uwierzytelnianiem dwuskładnikowym. 

BEZPIECZNE SZYFROWANE 
POŁĄCZENIA WEWNĄTRZ ORGANIZACJI

Prywatna część urządzenia jest całkowicie 
oddzielona od bezpiecznego kontenera, a 
także w pełni zaszyfrowana. Użytkownikom 
można zezwolić na instalowanie dowolnych 
aplikacji ze sklepów z aplikacjami, jednak 
zasady dotyczące dostępu do nich są 
egzekwowane. Wymuszane są także 
zabezpieczenia przed złośliwym 
oprogramowaniem, a całe urządzenie jest 
pod najnowocześniejszą ochroną.



FAMOC pomaga �rmom dać ludziom to, czego pragną
- nowe urządzenia, technologie i narzędzia niezbędne do wykonywania pracy.

Zajmujemy się bezpieczeństwem, biorąc pod uwagę największe ryzyko,
które pochodzi z wewnątrz - pracowników.
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Skontaktuj się z nami:

+48 58 667 49 49

Dzięki ścisłej współpracy z klientami rządowymi i licznym integracjom, jesteśmy w stanie 
zapewnić, że FAMOC defend będzie w stanie spełnić wszelkie wymogi bezpieczeństwa.

SYSTEM SŁUŻĄCY 
ZABEZPIECZANIU URZĄDZEŃ, 
APLIKACJI I DANYCH NA 
RÓŻNYCH
SYSTEMACH OPERACYJNYCH.


