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Říjen je celoevropsk ým měsícem k ybernetick é bezpečnosti (ECSM). Od rok u 2012 jsou v
tomto období uživatelé i společnosti informováni o ak tuálních hrozbách a tak é metodách, jak
jim předcházet. A k tuální informace asociace Bitk om zdůrazňují naléhavost tohoto tématu: v
posledních dvou letech bylo sedm z deseti průmyslových společností obětí útok u, k rádeže dat
nebo špionáže. Během této doby vznik la celk ová ztráta ve výši 43,4 miliard eur. Společnost
T oshiba Client Solutions Europe GmbH posk ytuje společnostem v rámci ESCM tipy, jak mohou
bezpečně pracovat s daty při zachování trendu mobilní práce.
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Moderní pracov ní prostředí představ uje
v ý zv y pro IT
Trend mobilního pracov iště nabý v á na v ý znamu, a to ať už jde o homeoffice, služební cesty nebo práci u
zák azník a. IT oddělení čelí v tomto ohledu řadě bezpečnostních rizik . Údaje z mobilních pracov ních stanic
přitahují pozornost k y bernetick ý ch zločinců, k teří neustále zdok onalují funk ce malware a zv y šují
intenzitu útok ů s cílem získ at přístup k citliv ý m informacím. Zaměstnanci pracující v k anceláři i v terénu
by proto měli bý t plně obeznámeni s předpisy stanov ujícími prav idla práce s dok umenty a informacemi.
„Společnosti musí důsledně zajistit bezpečnost sv ého pracov ního prostředí od tradičních mobilních
zařízení a souv isejících aplik ací až po cloudov é služby ,“ řík á Stank a Plav sic, B2B A ccount Manager C SEE
Regions společnosti Toshiba C lient Solutions Europe GmbH.
Bezpečné mobilní pracov iště
Zák ladem je hardware, k terý umožní zaměstnancům produk tiv ní práci při současném zabezpečení
firemních dat. Nov á zařízení, jak o je napřík lad oddělitelný notebook Portégé X30T-E společnosti Toshiba,
nabízejí optimální k onek tiv itu, v ý k on a v y sok ou míru mobility , tak že zaměstnanci mohou pracov at
sk utečně odk udk oli. Přístroj současně obsahuje k omplexní funk ce zabezpečení, jak o je snímač otisk ů
prstů pro biometrick é ov ěření uživ atele či modul Trusted Platform Module (TPM 2.0) pro bezpečné
uchov ání dat. Další ochranu před nechtěný m přístupem posk y tuje sy stém BIO S v y v inutý společností
Toshiba.
Mobile Zero C lient
Zv láště účinnou metodou, jak chránit data před zcizením a zneužitím, je jejich bezpečné uchov áv ání v
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cloudu. Přík ladem k omplexního řešení mobilního pracov iště je mobilní terminál Toshiba Mobile Zero
C lient (TMZC ). V tomto přístroji, k terý v y chází designem z tradičního notebook u, nejsou uložena a
zpracov áv ána žádná data, v ešk eré operace probíhají v cloudu nebo na firemním serv eru. Vzhledem k e
k oncepci zařízení bez instalov aného datov ého úložiště na něm není možné instalov at a spustit jak ý k oli
malware. Ztracené nebo zcizené zařízení lze ok amžitě deak tiv ov at. TMZC se snadno instaluje, je
k ompatibilní s IT infrastruk turami v ětšiny společností a zajišťuje snadné centrální řízení mobilních zařízení.
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Vy užití asistov ané reality v podnicích
Kromě obv y k lý ch řešení mobilních pracov išť musí společnosti tak é zav ádět nov é způsoby práce, k teré
jim umožní maximalizov at produk tiv itu v průmy slov ý ch, v ý robních nebo logistick ý ch prostředích při
zachov ání zabezpečení dat. Stále důležitější roli hrají proto nov á řešení Edge C omputing na bázi W indows
s podporou asistov ané reality , jak o je Toshiba dy naEdge DE-100 v k ombinaci s inteligentními brý lemi
A R100.
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Pohled odborné v eřejnosti
Moderní, v ý k onný a bezpečnostními technologiemi nabitý notebook je pro mobilní, produk tiv ní a
efek tiv ní práci nutný m, nik oli v šak dostačujícím předpok ladem. Žádná bezpečnostní technologie zatím
není schopna zcela eliminov at něk teré, často fatální, chy by sv ého uživ atele. Bezpečnostní problém totiž
představ uje předev ším neznalost, nízk á zk ušenost, pov rchní dov ednosti, špatné náv y k y ,
nedisciplinov anost, podceňov ání nebo přehlížení nebezpečí.
„Pok ud nebudou uživ atelé digitálních technologií digitálně gramotní, pok ud nebudou mít alespoň
zák ladní představ u o digitálních hrozbách, k teré číhají v šude, k am se jen člov ěk pohne, pok ud se
nebudou chov at tak , aby těmto hrozbám předcházeli a brali je v ážně, pak dřív e nebo později „spláčou
na v ejdělk em“ a je úplně jedno, zda s dok onalý m notebook em od Toshiby nebo od jiného v ý robce“,
řík á Jiří C hábera, ředitel celosv ětov ého mezinárodního projek tu EC DL / IC DL v Č R.
„Podle v ý sledk ů prak tick ý ch zk oušek EC DL v oblasti IT bezpečnosti (v úrov ni obtížnosti pro běžné
uživ atele digitálních technologií), selháv á 27.8 % Č echů při prohlížení webov ý ch stránek , 21.5 % má
zásadní problémy v oblasti bezpečnosti počítačov ý ch sítí, 25.8 % nek omunik uje bezpečně a 25.8 %
neumí bezpečně sprav ov at sv á data“, dodáv á Jiří C hábera.
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