CASE STUDY

LA RIVE S.A.
LA RIVE S.A. to jedna z największych polskich firm z branży kosmetycznej, której perfumy i wody perfumowane
cieszą się uznaniem w całej Europie. Zdobycie silnej pozycji na rynku to owoc nie tylko troski o wysoką jakość
oferowanych produktów, ale także wielu lat doświadczenia oraz bogatej bazy sprawdzonych receptur,
opracowanych we współpracy z najlepszymi perfumiarzami.

Wyzwanie: ochrona know-how firmy
Dla każdego przedsiębiorstwa działającego w branży kosmetycznej jednym z najważniejszych zasobów jest
własność intelektualna, ze szczególnym naciskiem na szeroko rozumiane know-how. Informacje dotyczące
m.in. procesów produkcyjnych oraz składu poszczególnych produktów decydują o pozycji rynkowej firmy
i wymagają szczególnej ochrony.
Za wyciek know-how przedsiębiorstwa nie grożą kary, tak jak w przypadku danych osobowych, jednak
konsekwencje takiego incydentu potrafią być znacznie bardziej dotkliwe i mogą generować straty w dużo
dłuższej perspektywie. Aby do takiej sytuacji nie dopuścić, władze spółki LA RIVE podjęły decyzję o zakupie
rozwiązania klasy DLP.

Rozwiązanie: Safetica
Decydując się na wybór rozwiązania do ochrony przed wyciekiem danych, firma LA RIVE postawiła jedno
kluczowe kryterium: niezawodność. To właśnie ono zadecydowało o wyborze produktu Safetica DLP, który
zdążył zaskarbić sobie opinię produktu skutecznego, a także rozsądnie wycenionego.
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„Przedstawiciele firmy LA RIVE poszukiwali rozwiązania, które zapewni im jeszcze wyższy poziom bezpieczeństwa,
szczególnie pod kątem wycieków spowodowanych czynnikiem ludzkim, i pozwoli zidentyfikować potencjalne zagrożenia
dla zgromadzonych danych. Zaproponowaliśmy produkt Safetica DLP, który pozwala na ochronę zgromadzonych zasobów
za pomocą rozbudowanego zestawu polityk oraz analizę operacji wykonywanych na plikach z wykorzystaniem modułu
audytora.”
Mateusz Piątek / Product Manager Safetica w DAGMA Bezpieczeństwo IT

Wnioski po wdrożeniu
„Zdecydowaliśmy się na rozwiązanie klasy DLP, ponieważ szukaliśmy narzędzia, które da nam poczucie bezpieczeństwa
i to nie tylko w razie włamania, ale także w przypadku celowego działania na szkodę firmy lub zwykłego błędu ludzkiego.
Właśnie to zapewnia nam Safetica - nie tylko stanowi ochronę przed wyciekiem najcenniejszych danych firmy, ale
dodatkowo daje nam pewność, że nawet jeśli dojdzie do incydentu bezpieczeństwa, będziemy mieli możliwość szybkiej
i precyzyjnej reakcji.”
Tomasz Wata / Specjalista ds. IT w LA RIVE

Safetica Technologies to firma specjalizująca się w dziedzinie bezpieczeństwa IT i producent oprogramowania chroniącego firmy przed
negatywnymi skutkami ludzkich pomyłek - zarówno tych celowych i złośliwych, jak i wynikających z nieostrożności. Flagowym produktem
firmy jest oprogramowanie Safetica - pierwsze na świecie rozwiązanie, oferujące firmom kompleksową ochronę przed skutkami ludzkich
błędów. Safetica chroni firmy przed konsekwencjami wycieków danych. Partnerami Safetica Technologies są integratorzy oraz globalni
producenci i dostawcy rozwiązań antywirusowych. Produkty Safetica razem z pełnym wsparciem technicznym dostępne są w ponad 50 krajach
świata, na 5 kontynentach. Dystrybutorem rozwiązań SAFETICA na terenie Polski jest firma DAGMA Bezpieczeństwo IT.
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