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Spoločnosť Info consult, s.r.o.  uvádza na slovenský trh riešenie z vývojárskych dielní spoločnosti 

SODATSW Brno – produkt z novej rady produktu AreaGuard – nástroj uvádzaný pod obchodným 

označením AreaGuard NEO určený do firemného prostredia, predovšetkým do firiem zo sektoru SMB. 

 

AreaGuard NEO je profesionálnym nástrojom, určeným pre zabezpečenie dát uložených na lokálnych 

diskoch firemných počítačov na princípe on-line kryptografickej ochrany. Unikátnou kombináciou 

funkcionalít ponúka komplexné zabezpečenie know-how organizácie. Zaručuje nielen ochranu dát 

uložených na počítačoch, ale umožňuje aj výkon auditu súborov a stavu ich ochrany, ako aj 

monitorovanie práce s externými pamäťovými zariadeniami. Poskytuje komfortné používateľské 

prostredie, vysokú mieru automatizácie pri jeho nasadzovaní a prevádzkovaní.  

Základnou myšlienkou pri vývoji tohto nového produktu bolo priniesť na trh inovatívny nástroj, ktorý 

bude maximálne jednoduchý na prevádzku. „Chceme tak pracovníkom IT, ktorí dnes musia obsluhovať 

celý rad zložitých programov uľahčiť prácu“ uviedol Martin Hanzal, výkonný riaditeľ spoločnosti 

SODATSW, ktorá dané riešenie vyvíjala 3 roky. 

 

O SODATSW 

Spoločnosť SODATSW spol. s.r.o. je českou spoločnosťou pôsobiacou ako výrobca a dodávateľ 

originálnych riešení pre správu a bezpečnosť pracovných staníc.   

 

 

O INFO CONSULT 

Spoločnosť Info Consult s.r.o. sa od svojho vzniku v roku 1996 systematicky venuje problematike 

ochrany a bezpečnosti dát, ochrany prístupu k osobným počítačom a licenčnej politike na úrovni 

vývojárskych spoločností, distribútorov i koncových používateľov. Podieľala sa na realizácii niekoľkých 

významných projektov v pozícii priameho dodávateľa, subdodávateľa riešení alebo ako konzultant – 

v sektore komerčných spoločností, štátnej správy, samosprávy, školstva, zdravotníctva. Na území 

Slovenskej republiky ako autorizovaný partner zabezpečuje predaj, implementáciu a technickú podporu 

produktov popredných výrobcov bezpečnostných riešení – medzi nimi aj produkty z portfólia spoločnosti 

SODATSW Brno. 
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