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Introdução

Este documento fornece os dados da amostra que podem ser usados às políticas da prevenção
de perda dos dados de teste (DLP) a fim confirmar que trabalham como pretendido.

Pré-requisitos

Requisitos

Cisco recomenda que você tem a chave de recurso DLP instalada e no uso.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

ESA que executa AsyncOS 11.x ou mais tarde.●

Motor 1.0.18.d7b4601 DLP ou mais tarde (pode ser obtido comdlpstatus o comando do CLI).●

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os
dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-
se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Exemplos

A fim utilizar os dados da amostra, termine estas etapas:



Crie a política DLP (por exemplo, números americanos do roteamento da associação de operação bancária (ABA)) e anexe-
à uma política que parte do correio.

1.

Escolha submetem-se > comprometem-se a fim comprometer as mudanças.2.
Envie um email com o ESA que baterá a política recém-criado DLP na política que que parte do correio seja aplicado a.
O email do teste deve incluir os dados da amostra, que podem ser colocados no corpo (por exemplo, número do roteamento
ABA: 800000080).

3.

Reveja os logs ou o rastreamento de mensagem do correio a fim confirmar que uma violação DLP tinha ocorrido.4.

Números do roteamento ABA

Descrição da política: Identifica números do roteamento ABA.●

Detalhes de harmonização da política: Identifica os números do roteamento ABA, emitidos para bancos no Estados
Unidos.

●

Dados da amostra: Número do roteamento ABA: 800000080.●

Direitos e lei do direito à privacidade educacionais da família E.U.

Descrição da política: Identifica a informação protegida pelos direitos da educação da família e pela lei do direito à
privacidade (FERPA).

●

Detalhes de harmonização da política: Esta política identifica números da Segurança Sociais, registros do estudante, e
números feitos sob encomenda opcionais do estudante.

●

Dados da amostra: M.Ed. Mágica, universidade da feitiçaria; 3.0 B ART 1C 2.0 A do 3.0 A+ CHEM 1B da MATEMÁTICA 1A
da categoria das unidades do curso; Números do curso do semestre do outono: CHEM101, ECON102, MATH103.

●

Números do cartão de crédito

Descrição da política: Identifica números do cartão de crédito dos expedidores principais.●

Detalhes de harmonização da política: Combina números do contexto dos expedidores tais como American Express,
jantares batem, descobrem, JCB, MasterCard, VISTO, e China UnionPay.

●

Dados da amostra: 5424-5224-5424-5226 Exp. Data: 05/2018.●

Números de carteira de motorista

Descrição da política: Identifica os números de carteira de motorista emitidos no Estados Unidos.●

Detalhes de harmonização da política: Identifica os números de carteira de motorista emitidos no Estados Unidos.●

Dados da amostra: MANGANÊS DL# L899999999998; DL# 899999998.●

E.U. Sarbanes-Oxley

Descrição da política: Identifica a informação protegida pelo ato de Sarbanes-Oxley (SOX).●

Detalhes de harmonização da política: Esta política procura por documentos financeiros.●

Dados da amostra: Os lucros brutos, os ativo corrente, e a indicação do fluxo de caixa para o quarto terminaram junho 30,
2016.

●

Identificadores nacionais do fornecedor

Descrição da política: Identifica os identificadores nacionais do fornecedor (NPI) emitidos no Estados Unidos.●

Detalhes de harmonização da política: Identifica os NPI emitidos no Estados Unidos.●

Dados da amostra: No. 1235678996 NPI; No. 808401235678996 NPI.●

Números da Segurança Sociais

Descrição da política: Identifica os números da Segurança Sociais (SSN) emitidos no Estados Unidos.●

Detalhes de harmonização da política: Identifies formatou e os SSN sem formatação emitidos no Estados Unidos.●

Dados da amostra: SSN 132-45-6798.●

Informações Relacionadas

Cisco envia por correio eletrónico a ferramenta de segurança - Guias do utilizador final●

Que é prevenção de perda de dados?●

Prevenção de perda de dados - Pesquisando defeitos erro de classificação e fazendo a varredura de falhas●

Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems●

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security/email-security-appliance/215447-data-loss-prevention-troubleshooting-m.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/index.html
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