
Veritas Alta Classification
Tecnologia moderna de classificação e detecção 
de risco.

Evite uma crise de informações

O Veritas AltaTM Classification (anteriormente chamado de Information Classifier) fornece um nível inigualável de automação e inteligência. 

O mecanismo oferece classificação de dados e detecção de risco consistentes criadas para eliminar os desafios de dados obscuros que 

impedem o sucesso das equipes de conformidade e segurança de dados. A Veritas criou o Veritas Alta Classification para automatizar 

e simplificar a gestão de dados em toda a organização oferecendo escalabilidade e desempenho para grandes volumes de dados. 

O Veritas Alta Classification é o líder da classe, incluindo centenas de políticas e padrões pré-configurados, juntamente com a capacidade 

de criar padrões e políticas personalizados.

Reduza o risco dos dados e limite a exposição de dados confidenciais

O Veritas Alta Classification oferece a capacidade de definir padrões e políticas usando um único console, não importa onde os dados 

existam no cenário de dados da sua organização. Ele oferece inteligência acionável sobre os dados da organização para que seja possível 

tomar decisões mais informadas sobre a otimização de armazenamento, conformidade regulamentar e segurança de dados. 

O Veritas Alta Classification oferece análise avançada dentro dos seguintes recursos:

• Mais de 1.100 padrões para detectar tipos de dados confidenciais e comportamentos, como suborno, dificuldades financeiras, 

atividade comercial externa, data de nascimento, números de previdência social, números de cartão de crédito e registros médicos

• Suporte para detecção de idioma com 35 políticas de detecção de idioma principal

• Mais de 250 políticas pré-configuradas para iniciativas de governança pública e corporativa GDPR, CCRA, HIPAA, PCI e outras 

regulamentações relevantes para diferentes países ao redor do mundo

• Pontuação de confiança e exclusiva para minimizar falsos positivos e uma ferramenta de teste integrada para garantir a precisão 

da classificação

• Extensibilidade, para que você possa configurá-lo para reconhecer padrões de dados personalizados, como aproveitar palavras-chave, 

correspondência de documento, expressão regular, correspondência exata de dados, pontuação de sentimento e muito mais

• Novos padrões e políticas lançados trimestralmente para ajudar você a se manter atualizado com o ambiente regulatório atual

• Todos os padrões e políticas são criados por especialistas no assunto em suas respectivas áreas

Automatize suas necessidades de conformidade e descoberta eletrônica

Aplicando um amplo nível de automação e inteligência, o Veritas Alta Classification foi criado para eliminar os desafios gerados por 

dados obscuros que frequentemente obstruem o trabalho de equipes de segurança e conformidade de dados. O Classification permite 

uma resposta melhor à descoberta de dados para conformidade e necessidades legais ao tornar mais fácil pesquisar por dados relevantes 

usando as tags de classificação.  As políticas e padrões disponíveis do Veritas Alta Classification facilitam a localização de dados 

confidenciais e apresentam políticas adicionais que se concentram em regulamentações específicas do setor e do governo. Além disso, 

fornece classificação automatizada para prontidão de conformidade eficaz.

O Veritas Alta Classification está disponível no Veritas Data Insight, Veritas Enterprise VaultTM, Veritas AltaTM Archiving e Veritas 

eDiscovery Platform.



Sobre a Veritas

A Veritas Technologies é líder no gerenciamento de dados multinuvem. Mais de 80 mil clientes, 
incluindo 95% da Fortune 100, confiam em nós para ajudar a garantir a proteção, a capacidade 
de recuperação e a conformidade de seus dados. A Veritas tem uma reputação de confiabilidade 
em escala, que proporciona a resiliência que nossos clientes precisam contra as interrupções 
ameaçadas por ciberataques, como os resgates. Nenhum outro fornecedor é capaz de igualar nossa 
capacidade de executar, com suporte para mais de 800 fontes de dados, mais de 100 sistemas 
operacionais, mais de 1.400 metas de armazenamento e mais de 60 nuvens. A Veritas, impulsionada 
pela Tecnologia Cloud Scale, está apresentando hoje sua estratégia de Gerenciamento Autônomo 
de Dados que reduz as despesas operacionais e, ao mesmo tempo, oferece melhor custo-benefício. 
Saiba mais em www.veritas.com. Siga-nos no Twitter em @veritastechllc.
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Data Insight + Veritas Alta Classification: análise de risco avançada

O Data Insight fornece inteligência de risco melhorada, triangulando informações sobre metadados, comportamento do usuário 

e classificação de conteúdo para informar o grau de risco do usuário proprietário e destacar as potenciais ameaças. O Data Insight 

inclui o Veritas Alta Classification para fornecer uma análise excepcional e encontrar Informações de Identificação Pessoal (PII) 

sensíveis escondidas em dados obscuros.

A inteligência artificial (IA) do Data Insight orienta a maneira como o Veritas Alta Classification verifica arquivos, otimizando a pesquisa 

de dados confidenciais em seu cenário de dados, verificando petabytes de dados de forma rápida e eficiente. Esse processo garante 

uma melhor preparação regulamentar e mais confiança ao tomar decisões sobre os dados que a organização armazena.

Enterprise Vault e Veritas Alta Archiving + Veritas Alta Classification: inteligência para retenção e descoberta 
otimizadas

O Enterprise Vault e o Veritas Alta Archiving ajudam as organizações a armazenarem, gerenciarem e descobrirem seus dados de forma 

mais eficiente. Usar o Veritas Alta Classification permite que os administradores classifiquem novos conteúdos e reclassifiquem 

conteúdos já arquivados para descobrir onde os dados sensíveis estão localizados.  Ele combina tags de classificação com políticas 

de retenção existentes para garantir o gerenciamento consistente de dados que ajuda a liberar recursos escassos ao impor a exclusão 

de dados de valor nulo ou baixo.

Plataforma eDiscovery + Veritas Alta Classification: localização rápida e revisão dos dados mais importantes

A plataforma eDiscovery e o Veritas Alta Classification fornecem aos investigadores um arsenal completo de ferramentas de análise 

forense para localizar e revisar rapidamente os dados mais relevantes para o litígio.

O Classification também consegue identificar documentos confidenciais e privilegiados para eliminar o risco de divulgação acidental 

de informações que devem permanecer privadas.

O Veritas Alta Classification ajuda organizações em todo o mundo a garantir melhor gerenciamento e governança de riscos.

Para saber mais, acesse www.veritas.com/classification.
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