
6 tipp kis- és középvállalkozásoknak

Biztonsági tippek



Nem számít, milyen nagy a céged, a biztonság nélkülözhetetlen része a 

napjainknak. Az emberek többsége nem gondolja, hogy valaha részesei 

lehetnek egy kibertámadásnak, csak akkor tudatosul bennük, amikor 

megtörténik  a baj. Lehet, hogy nincs rá elég időd, embered vagy 

erőforrásod, hogy védelmet állíts fel.

Mutatunk néhány tippet, mellyel könnyedén megelőzheted a bajt. 



GONDOLJUNK A BIZTONSÁGRA ÚGY, MINT

EGY BEFEKTETÉSRE

Könnyebb megvalósítani a biztonsági intézkedéseket a 
vállalkozás létrehozásának kezdetén, mint 
visszamenőleg felépíteni.

Mint ahogyan zárat teszel a bejárati ajtódra, hogy 
megállítsd a nem kívánatos betolakodókat, a 
megelőzés itt is ugyan olyan fontos.

Ha valami biztonságos, azt az ügyfelek is érzékelik, ez 
segít kiépíteni egy bizalmi hidat közötted és az ügyfél 
között.

A kikerült bankkártya adatai megronthatja az ügyféllel 
kialakított kapcsolatot, ez az eladások számának is a 
kárára mehet.



INCIDENSKEZELÉSI TERV KÉSZÍTÉSE

A kiberbiztonsági incidensekre történő reagáláskor sok minden rosszul 
sülhet el, éppen ezért kiemelt fontosságú, hogy legyen egy megfelelő 
cselekvési terv a károk kezelése és enyhítése érdekében.

Hallottunk már olyan kisebb vállalkozásról, ahol e-mailben kaptak egy 
adathalász levelet, rákattintottak és zsarolóvírus áldozatai lettek, fizetniük 
kellett, hogy visszakapják az adataikat. Mivel a vállalat időben észrevette, 
gyorsan kezelni tudták a helyzetet. Megkeresték a fertőzött laptopot, 
megkezdték a szerverek újraindítását, valamint a fájlok ellenőrzését és 
visszaállítását. A gyors reagálásnak köszönhetően csak egy napi munkájuk 
veszett el, mivel a csapatnak voltak biztonsági mentései.

Bármikor bekövetkezhet egy ilyen eset, viszont ha számításba veszed ezt a 

lehetőséget, képes leszel korlátozni a támadás súlyosságát.



AZ ESZKÖZFELÜGYELETET MOBILKÖRNYEZETBEN IS TÁMOGATÓ

TECHNOLÓGIA HASZNÁLATA

Számos kis- és középvállalat számára jelent kihívást a kibertámadások kivédése és 
az üzleti adatok védelme,  mégsem rendelkeznek még a legalapvetőbb biztonsági 
funkciókkal sem a gyakori fenyegetések elhárítására.

A telefonok, tabletek egyre nagyobb szerepet kapnak a vállalati dolgozók 
mindennapi munkájában, melyek egyre nagyobb biztonsági kockázatot is 
jelentenek.

A számítógépeket fenyegető veszélyek gyakorlatilag mindegyike megtalálható 
mobilkörnyezetben is. Ezek között megtalálható az adatvesztés, a kártevők, vírusok.

A megelőzés érdekében az egyik legfontosabb eszköz a mobil eszközfelügyeleti 
rendszer. Egy ilyen rendszer révén a vállalatnál a már létező biztonsági modell és 
szabályok kiterjeszthetők a mobilkészülékekre is, illetve bevezethetők azok a 
speciális rendszabályok és intézkedések, amelyekre munkahelyre bevitt 
mobileszközök miatt van szükség. Egy ilyen rendszerrel távolról is frissíteni lehet a 
készülékeket, kikényszeríthető a vpn használata, beállítható a képernyőt feloldó pin 
kód erőssége.



A REGIONÁLIS BIZTONSÁGI
SZABÁLYOZÁSOKNAK VALÓ MEGFELELÉS

A GDPR szabályzat célja, hogy meghatározza az 
adatkezelő által kezelt személyes adatok körét, az 
adatkezelés módját, valamint biztosítsa az 
adatvédelmet, az adatbiztonság követelményeinek 
érvényesülését, és megakadályozza az adatokhoz 
való jogosulatlan hozzáférést, az adatok 
megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra 
hozatalát, vagy felhasználását. 

Bármilyen adat kezelése alapos figyelmet igényel, az 
adatvédelem megszegése jelentős bírsággal jár.



AZ ADATHALÁSZAT ÉS EGYÉB FENYEGETÉSEK ELLENI PROAKTÍV

LÉPÉSEK MEGTÉTELE

A kiberbűnözők adathalász- és zsarolóprogramokkal igyekeznek elérni, hogy a felhasználók 

vírusokat és kártevőket töltsenek le, vagy akaratlanul bizalmas adatokat szolgáltassanak ki. Ezek 

a támadások komoly gondot okozhatnak a vállalatoknak, amik így elveszíthetik ügyfeleik 

bizalmát, vagy akár jelentős anyagi károkat is szenvedhetnek.

Az adathalászat, a kártevők és a vírusok elleni védelem felépítése:

❖A mellékletek alapos elemzése, a veszélyes üzenetek felismerése és elvetése.

❖Az e-mailekben szereplő hivatkozások automatikus ellenőrzése, ily módon az adathalász 

próbálkozások elhárítása és a nem biztonságos webhelyek megnyitásának megakadályozása.

❖A zsarolóprogramokkal és egyéb kártevő webes helyekkel való kapcsolatot megakadályozó 

eszközvédelem.



BIZTONSÁGOS ÉS EGYSZERÛ RENDSZERHOZZÁFÉRÉS

❖Állítsunk be többtényezős hitelesítést a réteges biztonság érdekében. 

❖A kétfaktoros vagy többtényezős hitelesítéshez két vagy több biztonságos elemre van szükség 

a fiókhoz való hozzáféréshez  (például: e-mailben elküldött kód vagy biometrikus vagy 

ujjlenyomat- beolvasás).

❖Használjunk egyedi felhasználói neveket és jelszavakat.

❖Biztonsági csoportok és egyéni engedélyek használatával szabályozható, hogy kik és mikor 

férhetnek hozzá a céges adatokhoz.

❖A felhasználók adott idő elteltével hozzanak létre új jelszót.



HALADJ LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE…

A vállalkozások több mint fele számol be arról, hogy kiszolgáltatottnak érzi magát a 
kibertámadássokkal szemben. 

TE NE LEGYÉL KÖZÖTTÜK!



Egy növekvő vállalkozásban dolgozni izgalmas és kifizetődő. Egy 

átgondolt, megfontolt biztonság megközelítése még kielégítőbbé teheti 

mindennapjaid kihívásait és eredményeit azzal, hogy önbizalmat, 

nyugalmat ad és megvédi, amit eddig felépítettél.
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