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SecurTrac är ett prisbelönt system och det ENDA fullständiga revisionsspårsystemet som spårar livscykeln av
alla objekt i Domino-miljön. Dessutom spårar den alla
operativa aktiviteter med konfigureringsbar meddelandefunktion i realtid.
SecurTrac gör administrationen enklare genom att
den tillhandahåller en logisk startpunkt för att hitta och
adressera ändringar som orsakats av avsiktliga eller
oavsiktliga händelser.
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EGENSKAPER OCH FUNKTIONER
SecurTrac består av fem huvudkomponenter med specifika funktioner:
Komponent

Funktioner

Övervakning av e-post

• Spårar och övervakar e-postmeddelanden och alla associerade händelser, inklusive skicka / ta emot / öppna / uppdatera / ta bort / post som inte går att levereras /
otillåtet öppnande
• Specificerar vems e-post och vilka händelser som ska övervakas och
vem som ska ha åtkomst till loggen eller motta meddelanden
• Loggar e-postdelegeringsaktiviteter

Databasövervakning

•
•
•
•

Övervakning av Domino-register

• Loggar dokumentändringar i Domino-registret – lättvalda kriterier
• Loggar ändringar av designelement – ändringar av form och fält
• Loggar ändringar av ACL

Övervakning av filen Notes.INI

• Loggar innehåll och/eller ändringar av senast ändrade tid
• Registrerar alla ändringar även om filen redigeras med ett externt redigeringsverktyg
• Ändrade parametervärden visas, liksom tidigare värden

Spårning av intrång

• Loggar och övervakar förekomst av skadegörande händelser, inklusive otillåten
åtkomst till databaser, otillåtet skapande av databaser, otillåten åtkomst till server
eller åtkomst utan auktoriserad öppen nyckel
• Kan konfigureras för användardefinierade händelser eller fördefinierade
händelser

Övervakning av realtidsenhet

• Tillåter systemadministratören att på ett snabbt sätt administrera och
övervaka Dominos servrar från alla platser
• När den väl skapats sparas en övervakning och den kan aktiveras eller
inaktiveras när som helst – måste inte återskapas eller skrivas om
• Lotus formler kan användas för att lägga till ytterligare flexibilitet för
urvalskriterier
• Meddelande om e-post till administratör och/eller andra specifika användare
• Alla övervakade händelser presenteras med datum, tidpunkt och med
associerade värden

Loggar ändringar i dokument – öppna / uppdatera / lägga till / ta bort
Loggar designelement – ändringar av form och fält
Loggar ändringar av ACL (Åtkomstlista) – vem, när, vad
Användardefinierbara dokumenturvalskriterier

För ytterligare information och kostnadsfria
testversioner:
www.securtrac.com or
email sales@extracomm.com
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