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                               ASX – Bezpiecznie Przekazuj Wrażliwe Dane   

W wielu przedsiębiorstwach bezpieczne przesyłanie, udostępnianie poufnych danych w sposób 

umożliwiający uzyskanie informacji zwrotnej np. nt. pobrania, wyświetlenia lub braku takiej czynności 

stał się istotnym zagadnieniem w ostatnich latach. Ochrona cennej wiedzy przedsiębiorstwa zawartej w 

elektronicznych dokumentach, wymogi prawa w zakresie np. ochrony danych osobowych powodują, że 

coraz więcej, przedsiębiorstw, instytucji, samorządów szuka odpowiedniego rozwiązania pozwalającego 

w bezpieczny, prosty, a zarazem zgodny z przepisami prawa sposób przesyłać wrażliwe dane.  

Ponadto, coraz bardzie restrykcyjne wymogi przepisów o Ochronie Danych Osobowych np. 

europejskie Rozporządzenie O Ochronie Danych Osobowych (RODO) sankcjonują wycieki danych 

osobowych coraz wyższymi karami finansowymi. W związku z tym zgodne z przepisami np. RODO 

oprogramowanie pozwalające przesyłać dane w odpowiednio zabezpieczony sposób, a także 

pozwalające zgromadzić dowody przekazania lub pobrania udostępnionych adresatom danych. 

ASX (Agentless Secure eXchange) firmy Flashgate rozwiązuje powyższe problemy związanych z 

poufnością, obowiązującym prawem, czy ograniczeniami technicznymi. 

 

Dlaczego ASX 

  
 

 
 

Bezpieczeństwo 
danych 

Prostota Rejestr przesłanych 
wiadomości i pobrań  

RODO - Spełnione 
wymogi prawa 

Kryptograficzna ochrona  Korzystaj z prostoty naszego 
rozwiązania 

Kontroluj i rejestruj 
przepływy poufnych plików 

Wypełniaj wymogi 
przepisów o ochronie 
danych osobowych 

 

1. Wypełnianie wymogów prawa ochrony danych osobowych 

ASX pozwala spełniać swoim użytkownikom przepisy Ochrony Danych Osobowych zarówno krajowe 

(UODO) jak i europejskie (RODO) w zakresie bezpiecznego udostępniania wrażliwych danych. W tym 

względzie : 

a) odpowiedni, zapewniający spełnienie wymogów prawa sposób przekazywania danych 

osobowych,  

b) kryptograficzna ochrona przesyłanych danych (end-to-end encryption),  

c) e-mailowe potwierdzenie pobrania lub wyświetlenia udostępnionego pliku przez odbiorcę,  

d) rejestr przesłanych wiadomości i pobrań lub wyświetleń udostępnionych danych, 

e) możliwość przesłania zabezpieczonej wiadomości, niedostępnej dla osób postronnych,  

uniemożliwia z jednej strony nieautoryzowane przechwycenie wrażliwych danych, a z drugiej strony 

pozwala na spełnienie restrykcyjnych przepisów Ochrony Danych Osobowych zarówno w zakresie 
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bezpieczeństwa jak i odpowiedniego udokumentowania zdarzeń. Dzięki temu użytkownicy mogą 

uniknąć potencjalnych, dotkliwych finansowo kar, które przewiduje europejskie RODO. 

 

2. Bezpieczeństwo pobrania danych 

ASX pozwala przekazywać pliki w sposób uniemożliwiający trzeciej stronie przechwycenie danych. 

Wysyłając wiadomość nadawca transferuje przesyłany plik za pomocą bezpiecznego, szyfrowanego 

połączenia na serwer. Odbiorca otrzymuje wiadomość z linkiem, klikając na niego, w celu pobrania lub 

wyświetlenia przesłanego pliku odbiorca musi się zalogować (serwer wymaga autoryzacji) na swoje 

konto na ASX Serwer. Po zalogowaniu następuje automatyczne pobranie pliku. Plik z poufnymi danymi 

nie krąży po serwerach różnych państw na świecie (Chiny, Rosja, USA) tylko cały czas spoczywa na 

chronionym serwerze. Szyfrowane połączenie uniemożliwia atak na przesyłaną wiadomość. Po pobraniu 

nadawca otrzymuje automatyczne powiadomienie o pobraniu pliku przez odbiorcę. W przypadku 

pierwszej autoryzacji odbiorca sam nadaje sobie hasło, a więc nie ma konieczności zadbania o 

bezpieczne przekazanie hasła, więc zamknięta zostaje tym samym jeszcze jedna droga potencjalnego 

wycieku wrażliwych danych. Nie ma także obawy, że system antywirusowy zablokuje przesłanie pliku, 

ponieważ odbiorca dostaje tylko link do pliku na serwerze. 

 

Schemat przekazywania lub udostępniania do wglądu plików  

3. Bezpieczeństwo wyświetlenia na ekranie odbiorcy poufnego dokumentu 

ASX może także wyświetlać w trybie bezpiecznym udostępniony odbiorcy wrażliwy dokument 

umożliwiając wyświetlenie jego treści na ekranie odbiorcy. Tryb bezpieczny chroni treść wyświetlanego 

dokumentu w taki sposób, że odbiorca nie może skopiować, zapisać czy wydrukować dokumentu, może 

zrobić zdjęcie ekranu, ale zdjęcie będzie zawierać umieszczony znak wodny zawierający adres email 

nadawcy i adres IP odbiorcy. W ten sposób można pokazać poufne pliki dotyczące np. sytuacji finansowej 

w banku w procesie ubiegania się o kredyt, w ubezpieczalni lub wszędzie, gdzie byłoby to potrzebne bez 

konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania! 
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4. Prostota 

Użytkowanie ASX’a jest banalnie proste. Otrzymane wiadomości lądują na ekranie głównym w skrzynce 

Wiadomości, a wysłanie łączy się z wskazaniem odbiorcy, możliwością napisania wiadomości jawnej i/lub 

tajnej, załadowaniem pliku, którym chcemy się podzielić wskazaniem opcji czy plik ma być bezpiecznie 

wyświetlony czy udostępniony do pobrania oraz czy odbiorca ma się zautoryzować hasłem czy też nie. 

To wszystko, reszta panelu też jest bardzo intuicyjna i prosta w obsłudze. 

5. Wizerunek organizacji 

Dzięki wykorzystaniu ASX’a do wzajemnego przekazywania wrażliwych plików pomiędzy organizacją a 

partnerami, czy klientami zyska wizerunek Państwa firmy, ponieważ ASX w prosty i bezpieczny sposób 

uniemożliwia osobom postronnym wgląd w poufną korespondencję, czego nie gwarantuje e-mail. A w 

oczach klientów Państwa firma po prostu zadbała o to w profesjonalny sposób. 

6. Rejestr wiadomości 

Administrator ASX ma wgląd do pełnej historii rejestru wiadomości. W rejestrze widać, kto, kiedy, z 

jakiego adres IP, do kogo wysłał wiadomość i jak plik załączył. Rejestr można łatwo przeszukiwać 

uzyskując pożądane kwerendy. 

7. Praktyczne funkcje 

Ponadto ASX udostępnia swoim użytkownikom wiele praktycznych funkcji związanych z bezpiecznym 

przekazywaniem lub udostępnianiem do wglądu wrażliwych danych. Do funkcji takich należą:  

a) powiadomienia o pobraniu pliku lub o jego wyświetleniu, niedostarczeniu, 

b) możliwość wstawienia własnego loga firmy w wiadomościach wysyłanych ASX, 

c) odbiór bez autoryzacji, 

d) samodzielne nadanie hasła przez odbiorcę, 

e) kompresja większych plików, 

f) nieograniczona licencją liczba odbiorców, 

g) działanie na PC, tablecie i smartfonie, 

h) działanie na Windows, IOS, Android, MAC OSX 

Zastosowania: 

Przemysł               Medycyna + R&D             Finanse                                Produkcja & Handel 

 

 


