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EDDIG JÓL OLTOTTAD A TÜZET, MOST IDEJE TUDATOSAN TERVEZNI!
 

A magyar cégek villámgyorsan tértek át a digitális működésre, aminek egyszerre vannak
pozitív és negatív következményei is.

 
A jelenlegi pandémiás helyzet bár megkövetelte a digitális fejlődést, sokan mégis próbáltak
olcsóbb és azonnali eszközöket keresni a hosszútávon is biztonságos megoldások helyett. 

 
A folyamatos fejlődés mindenképpen üdvözlendő, de minél több vállalkozás vagy

magánszemély szervezi meg online jelenlétét, annál több a kibertámadásnak és veszélynek
vannak kitéve. Ez a trend világszerte egy irányba mutat, és sajnos az a rossz hír, hogy a
támadók sosem állnak le, és egyre fejlettebb eszközökkel próbálnak ártani és hatalmas

bevételeket szerezni.
 

Ebben az ebook-ban mutatunk pár tervezési tippet, amelynek megfogadásával sokkal
biztonságosabbá teheted a céged hálózatát, néhány egyszerű lépésben!

 



1. MEGOLDÁS: 
Ismerd fel, hogy Te is veszélyben vagy!

Nagyon sok cégvezető gondolja úgy, hogy
vállalkozása nem elég nagy ahhoz, hogy
támadás érje. Ezért nem is foglalkoznak a
kérdéssel. 

Sajnos, nem is tévedhetnének ennél nagyobbat.

Az elmúlt években ez a piac is teljesen
átalakult. Mivel a kkv-k kevésbé védettek,
könnyebb célpontot jelentenek a hackereknek,
és a támadások 43%-a ma már a
kisvállalkozásokat érinti!



Tekints a biztonságra úgy, mint bármelyik más
elvégzendő feladatra a cégedben. Legyen
felelőse, gondolkodj el, hogy mi lenne a legjobb
megoldás.

Bízd szakemberre az informatikai biztonságodat!
Lehet belsős vagy külsős, a lényeg az, hogy
megbízható és naprakész tudással rendelkezzen,
és vállalja a felelősséget a szakterületért.

Képezd ki az alkalmazottaidat a legjobb
biztonsági megoldásokból! Tartsatok félévente
vagy évente kurzusokat, hogy friss információt
kaphassanak arról, mi az ő szerepük abban, hogy
megőrizhessék a céges adatok biztonságát.

HA NEM AKARSZ KÖZÖTTÜK LENNI, EZEKET
VEDD FEL A TEENDŐID KÖZÉ:

74% A kkv-k 74%-a nem hisz abban, hogy
támadás érhetné a vállalkozását.

43% De a kibertámadások 43%-a célozza a
kkv szektort.



2. MEGOLDÁS: 
Haladj ma kis lépésekben, hogy minél előbb
nagyot léphess előre!

Ha azt gondolod, hogy nem éri meg költeni a
kiberbiztonságra, végezz egy egyszerű
kalkulációt! Ahogy az egészséged esetében, úgy a
cégednél is ugyanaz a helyzet: a megelőzés sokkal
olcsóbb, mint a kezelés, és sokkal kevesebb időt
emészt fel, mint a gyógyulás folyamata.

Jobb, ha tudod, hogy azok vállalkozások, amelyek
3 hónapig nem tudtak hozzáférni céges
adataikhoz, 65%-a veszteségessé vált!

A teljeskörű informatikai biztonság
megteremtése nem biztos, hogy a legolcsóbb
beruházásod lesz – de garantáltan megéri.



Tanítsd meg a munkatársaidat az erős jelszavak
használatra és győződj meg róla, hogy hasznosítják is!
Használjatok olyan jelszavakat, amelyek hosszabbak
nyolc karakternél, nincsenek digitálisan feljegyezve és
lehetőleg mindenkinél különbözőek. 

Frissítsd rendszeresen a szoftvereket! Ezek a
frissítések sok olyan biztonsági tulajdonsággal
rendelkeznek, amelyeket egyébként nem kapna meg
a céged, illetve nagyszámú gépnél tudjuk ezt
automatizáltan is végezni. Győződj meg arról, hogy a
céges eszközön dolgozók elfogadják az automatikus
frissítéseket és nem késleltetik a futtatást. 

Vizsgáld felül a felhasználóneveket és a jelszavakat az
iroda nyilvános eszközein, például a routereken vagy a
nyomtatókon. A hackerek gyakran ismerik ezeket az
alapértelmezett jelszavakat. 

VEDD FEL AZ INFORMATIKUSOD TEENDŐI KÖZÉ:

72%
A vállalkozások 72%-a szerint általában
költségesebb a kibertámadás utáni
újraindulás, mint a megelőzésre
fordított összeg.



3. MEGOLDÁS: 
Ismerd fel a belső fenyegetéseket!

A fenyegetés nemcsak kívülről, hanem belülről is
érkezhet. Sajnos még a legmegbízhatóbb
munkavállalód is lehet figyelmetlen, és
könnyedén megnyithat olyan biztonsági réseket,
amelyeken keresztül könnyedén beléphetnek a
támadók. Ez persze az esetek többségében
egyáltalán nem szándékos: elég egy rossz
kattintás és az egész szervezet adatvagyona
veszélybe kerül.

Tény, hogy a támadások 30%-a gondatlanságból
és tájékozatlanságból fakad. 



Amíg a fenyegetések nagy része email által érkezik az
eszközünkre, addig egy tájékozatlan alkalmazott
könnyen küldhet át vírusokat a kollégáinak. Győződj
meg arról, hogy a szoftvered átfogó védelmet nyújt a
rosszindulatú programok, a kémprogramok és a vírusok
ellen az e-mailekben, az alkalmazásokban, a felhőben és
az interneten egyaránt.

Használj például a Microsoft 365-ben elérhető Azure
Active Directory-t, ami támogatja az egyszeri belépés
lehetőségét és a felhasználóknak biztonságos
hozzáférést ad.

VEDD FEL AZ INFORMATIKUSOD TEENDŐI
KÖZÉ:

60% A támadások 60%-a laptopról és
telefonról érkezik.

52% Az elmúlt fél év során a rendszerek
52%-a tapasztalt belső támadásokat



4. MEGOLDÁS: 
Légy éber!

Érdekesség, hogy a kibertámadások nagy
része az elején észrevétlen marad. A
számítógépet támadó vírusok lappangási
ideje rendszerint elég lassú, átlagosan 4
hónapba kerül felismerni, hogy kibertámadás
történt az eszközön. Ezek a kártevő
programok egy idő után felismerhetetlenné
válnak, így nem ritka, hogy hetekbe vagy
hónapokba tart felismerni. Egyre több adatot
lopnak el és egyre több adathoz is férnek
hozzá az eszközön. 



Használjatok valós idejú jelentéseket a gyanús
tevékenységekről, melyek olyan automatizált
riasztások, amelyek azonnal szólnak, ha valamilyen bajt
észleltek a hálózatodban.

Terjeszd ki ezt a funkciót összes eszközre a
vállalkozásban, telefonra, laptopra, routerre. Ne
legyen rés a pajzson!

VEDD FEL AZ INFORMATIKUSOD TEENDŐI
KÖZÉ:

10% A vállalkozások 10%-a még soha nem
érzékelte, hogy támadás érte.

25%
Kevesebb mint 25% fektet be olyan
megoldásokba, amelyek elérhetővé
teszik a riasztásokat és a nyomon
követéseket



5. MEGOLDÁS: 
Készülj fel a legrosszabbra!

A legrosszabb esetben a vállalkozás bezárhat
egy ilyen támadás miatt, de ha fel vagy
készülve, akkor könnyedén visszaállíthatod a
rendszert és csökkentheted a veszteségeket. 

Így Te is nyugodtan aludhatsz azzal a tudattal,
hogy akkor is védve vagy, ha esetleg beüt a
baj.



Készíts biztonsági mentést a kritikus adatokról a
felhőbe, és rendelkezz egy olyan rendszerrel, ahol ezt
rendszeresen el lehet végezni. 

Szervezz képzéseket a munkatársak számára a
kibertámadások kivédéséhez.

VEDD FEL AZ INFORMATIKUSOD TEENDŐI
KÖZÉ:

43%

Azok a kisvállalkozások, ahol
előfordult támadás, 43%-uknál több
mint egy hétbe telt a helyreállítás. Egy
ilyen projekt átlagos költsége 80 ezer
dollár vagy átszámítva 24,7 millió
forint.

30%
A kkv-k csupán 30%-a használ olyan
technológiát, amely megvédi a céget a
legfejlettebb támadásoktól is.

Telepíts egy érzékelő eszközt, amely biztosít abban,
hogy átfogó és valós idejű képet kapj a hasznos
biztonsági adatokról és tevékenységekről. 



MEGVÉDENÉD CÉGEDET A
KIBERTÁMADÁSOKTÓL?

Fordulj hozzánk bizalommal! Egész Magyarország területén
vállalunk informatikai szolgáltatásokat, miközben

garantáljuk a gyorsaságot, a szakértelmet és a precizitást.
Lehetetlen feladattal még nem találkoztunk. Ha
felkeltettük az érdeklődésedet, üzenj nekünk! 
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