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Scalabilitate și confort

Alegeți baza de date potrivită

Securitate

Complexitate

Experiență

De ce statlook?

·  Nu contează cât de mulți oameni gestionează datele - 

fiecare dintre utilizatorii autorizați poate folosi sistemul independent de alții.

·  Licențele mobile permit instalarea consolelor Master pe oricâte computere. Sistemul atribuie 

licențe în conformitate cu privilegiile administratorilor.

·  Scalabilitatea sistemului este garantată de o arhitectură pe trei niveluri. Interfața cu utilizatorul 

(consola Master), modulul de prelucrare a datelor (serverul) și baza de date funcționează ca 

elemente independente care pot rula pe trei platforme separate.

·  Versiunea plătită sau gratuită a unei baze de date Microsoft profesionale sau o bază de date 

gratuită, complet funcțională PostgreSQL? Dvs. alegeți.

·  Versiunea plătită sau gratuită a unei baze de date Microsoft profesionale sau o bază de date 

gratuită, complet funcțională MSSQL (versiunea gratuită - până la 10 GB, versiunea plătită – 

nelimitată/fără restricții)

·  PostgreSQL (gratuit - nelimitat)

·  Mai multe niveluri de securitate și criptare SSL garantează securitatea și confidențialitatea 

datelor dumneavoastră.

·  Statlook utilizează un standard global de criptare a datelor (de exemplu, AES-256), precum și 

criptare avansată prin utilizarea unei chei publice (de exemplu, SSL). 

·  Domeniu funcțional complet - de la audit profesional de licențe, management de hardware și 

software, monitorizare a traficului de internet și a aplicațiilor, la modulul helpdesk de asistență la 

distanță, controlul mediilor amovibile.

·  Proceduri gata pregătite, mecanisme avansate și o interfață intuitivă vă fac munca de zi cu zi 

mult mai ușoară și vă permit să utilizați timpul economisit pentru alte sarcini urgente.

·  Peste 17 ani în calitate de lider în domeniul gestiunii activelor software și auditare /650.000+ 

de computere/7.000+ de clienți.

·  De peste 30 de ani, oferim o gamă largă de soluții IT avansate, la nivel mondial.

Statlook, ca produs emblematic, este rezultatul a 3 decenii de experiență și interacțiune cu 

clienții și partenerii noștri.



®

gestionați de la distanță,

online și prin intermediul 

telefonului mobil

statlook  - 3 în 1

noul nivel de calitate a 

protecției datelor cu 

caracter personal 

statlook  - Haideți să GDPR®
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Lucrați confortabil cu consola principală prietenoasă pe computere și laptop-

uri. Statlook WEB optimizat pentru munca online. Aplicații dedicate pentru 

sistemele mobile. Un server și o bază de date comună pentru toate 

elementele.

Pregătit pentru GDPR - Fiecare modul statlook este realizat în conformitate 

cu normele GDPR. Caracteristicile întregului sistem sporesc securitatea 

datelor cu caracter personal în multe contexte, cum ar fi hardware (stocarea 

și prelucrarea bazei de date), software (prelucrarea datelor) și utilizatori 

(angajații care accesează date).

Consola Master, Mobile Uplook Inventory și Statlook WEB - 3 

instrumente specializate și sincronizate incluse într-un singur 

sistem. Acestea asigură confortul muncii, indiferent de 

echipamentul utilizat și locul în care lucrați.

· Conexiune și asistenţă la distanţă

· Inventar mobil pe teren

· Modul de asistenţă locală, online și mobilă

· O soluţie - mai multe posibilităţi

· Inventarierea și gestionarea datelor cu caracter personal

· Evaluarea raţională a riscurilor și a încălcării datelor

· Înregistrări ale activităţilor de prelucrare

· Adecvat pentru departamentele IT, operatori și persoane împuternicite de 

operator

Management GDPR - Utilizați statlook pentru a efectua inventarul 

datelor cu caracter personal, pentru a verifica locul și securitatea 

acestora.

Acordați acces la fișierele cu date cu caracter personal pentru 

angajați și companii. De asemenea, puteți gestiona solicitările de 

ștergere a datelor și notificările de încălcare a securității.


