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Obávate sa, že kybernetickí zločinci poškodia vašu firmu?

VYPEČTE 
S NIMI VĎAKA
WINDOWS 10

Podoba hrozieb sa neustále mení.

DOPAD PRELOMENIA 
ZABEZPEČENIA 

NA ORGANIZÁCIU:

PRIEMERNÁ CENA 
JEDNÉHO ÚNIKU ÚDAJOV

Zdroj: Cena úniku údajov v roku 2014: 
globálna analýza. Ponemonov inštitút, 2014

3 500 000 USD

Podoba hrozieb sa v posledných rokoch významne zmenila. Takmer 
každý deň počujeme správy o tom, že došlo k prelomeniu zabezpečenia 

nejakej organizácie. Reagovali sme zmenou architektúry Windows 10, 
takže nestaviame len vyššie hradby proti útokom, ale priamo znemož-

ňujeme zločincom prístup. Windows 10 obsahuje komplexný balík 
ochranných prvkov proti moderným bezpečnostným hrozbám.

 

Ochrana online

 RIEŠENIE: 
Funkcia Strážca zariadení vo Windows 10
úplne uzamkne vaše zariadenie, takže je možné
spúšťať len dôveryhodné aplikácie, skripty a pod.

BRÁŇTE SA PROTI KYBERNETICKEJ KRIMINALITE
 POMOCOU WINDOWS 10.

* Windows Hello vyžaduje špeciálny hardvér,
   ako je čítačka odtlačkov prstov, infračervený
   senzor pracujúci za všetkých svetelných 
   podmienok alebo iné biometrický senzory.

Nastal čas začať chrániť
vašu organizáciu.

Nasadením bezpečnostných funkcií vo 
Windows 10 môžete vypiecť s dnešnými
kybernetickými  zločincami a zabrániť

ich deštruktívnym  plánom ešte pred tým,
 než ich vôbec začnú realizovať.

VIAC NEŽ
300 000

NOVÝCH ŠKODLIVÝCH SÚBOROV
vznikne každý deň a šíri sa cez Internet.

Zdroj: http://www.kaspersky.com/about/news/virus/2013/number-of-the-year
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Ochrana informácií

Ochrana zariadení

Zdroj: „Viac než únik”, Mandiant: A FireEye Company, 2014. 
https://dl.mandiant.com/EE/library/WP_M-Trends2014_140409.pdf

Pretože ľudia nosia do zamestnania svoje vlastné zariadenia, 
môže teraz útočník vo vašom prostredí bez povšimnutia
škodiť aj viac než 200 dní – to je hrozivé.200+ 

RIEŠENIE: 

Windows 10 ponúka funkciu
  Dôveryhodné spustenie systému,
    ktorá zaisťuje, že sa na vašom
      zariadení spustí najprv pravá
        verzia Windows. Znemožňuje
          tak, aby sa útočníci vyhli detekcii.

RIEŠENIE: 
Windows 10 obsahuje funkciu Ochrana podnikových
údajov, teraz na úrovni súborov, ktorá zaisťuje, aby podnikové
údaje neboli náhodne či úmyselne poskytnuté neoprávneným
používateľom či uložené na nesprávne zariadenie.

87 %
senior manažérov uložilo
údaje do nespravovaných
osobných zariadení.

Zdroj: Stroz Friedberg. „Prst na pulze: 
riziká zabezpečenia informácií
v amerických podnikoch“, 2013

z nás poslalo údaje
nesprávnej osobe.

Zdroj: Gross, Art. „Pohľad na cenu úniku zdravotníckych údajov“,
HIPAA Secure Now, 30. marca 2012
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Ochrana identity

Zdroj: http://www.securityweek.com/study-reveals-75-percent-individuals-use-same-password-social-networking-and-email

používateľov používa len tri
až štyri heslá pre všetky svoje kontá.75 %

Heslá nie sú bezpečné.
Do vašej podnikovej siete môže preniknúť

 niekto, kto sa vydáva za vás.

123456 heslo abc123 D#p4!2a

RIEŠENIE: Windows 10 prináša alternatívu vo forme
služieb Microsoft Passport a Windows Hello.*

Podľa nedávneho prieskumu medzi riaditeľmi
 IT je miera rastu výdavkov na zabezpečenie

 dvojnásobná oproti celkovým investíciám.
Zdroj: McCarthy, John C. Brief: Výdavky na technológie sú na hranici únosnosti.

 Forrester Research, Inc. 11. decembra 2014 


