Безбедно работење од дома

СОВЕТИ И ПРЕПОРАКИ
ЗА РАБОТОДАВАЧИ
Воспоставете корпоративни
политики и процедури (тестирајте
ги однапред ако е можно)
Обезбедете јасна политика за работа во домашни
услови, со упатства за пристап до корпоративни
ресурси и контакти во случај на проблеми.
Воспоставете јасна постапка во случај на
безбедносни инциденти. Применете дополнителни
мерки во врска со документацијата на средното и
високото раководно ниво за потпишување,
одобрување / повратна информација и информации.

Обезбедете ја вашата
опрема за работење во
домашни услови
Спроведете мерки, како што се криптирање на
Hard Disk, истекнувања на неактивност, екрани
за приватност, силна автентикација и контрола и
криптирање на отстранување на медиуми (на пр.
USB дискови). Спроведeте постапка со која ќе се
оневозможи пристап до уред кој е изгубен или
украден.

Безбеден далечински пристап
Дозволете им само на вашите вработени да се
поврзат со корпоративната мрежа преку VPN
обезбедена од компанијата со повеќефакторна
автентикација. Осигурете се дека оддалечените
сесии автоматски завршуваат и бараат повторна
проверка на автентичноста по одреден период на
неактивност.

Одржувајте ги ажурирани
оперативните системи и
апликации на уредот
Ова ќе помогне да се намали ризикот од
компјутерски криминал на лица кои користат
неприлагодени ранливости.

Обезбедете ги вашите
корпоративни комуникации
Спроведете употреба на мулти-факторска
автентификација за пристап до сметки за
корпоративна е- пошта. Обезбедете пристап до
безбедни комуникациски канали за вработените да
комуницираат олеснето меѓусебно, како и со
надворешни чинители.

Зголемете го вашиот
безбедносен надзор
Активно проверувајте необична активност на
далечински начин и зголемете ги нивоата на
предупредување за напади поврзани со VPN.

Подигнете ја свеста на
персоналот за ризиците
при работа од дома
Едуцирајте ги вработените во врска со политиката
на компанијата за работа од дома. Одвојте време
да ја подигнете свеста за компјутерски закани,
особено фишинг и социјален инженеринг.

Редовно проверувајте
го персоналот
Поставете реални цели, работни распореди и
последователни механизми, бидете флексибилни
и земете ги предвид личните околности.

Безбедно работење од дома

СОВЕТИ И ПРЕПОРАКИ
ЗА ВРАБОТЕНИ
Пристапете до податоците на
компанијата со корпоративна
опрема

Бидете претпазливи

Користете само уреди и софтвер обезбедени од
компанијата. Креирајте силни лозинки (доколку е
можно, користете доверливи / одобрени од
менаџери лозинки), не ги запишувајте и заштитете
ги од гледање кога ќе ги пишувате. Избегнувајте
опции околу работата, дури и ако се чини дека го
обезбедуваат токму она што ви треба.

Внимавајте на какви било сомнителни
активности и барања, особено оние поврзани со
финансии. Ова би можело да биде т.н. измама на
извршниот директор! Ако се сомневате,
повикајте го барателот за да проверите двапати.
Не кликајте на линкови или прилози примени од
нерегистрирани пораки за е-пошта и текстуални
пораки.

Запрете. Размислите.
Поврзете се

Избегнувајте давање
лични информации

Пред да започнете со работа од дома, запознајте
се со корпоративните уреди, политики и
процедури. Погрижете се дека ја разбирате
опремата, начинот на работа и информациите, и
каде да побарате помош.

Никогаш не одговарајте со лични информации на
пораки, дури и ако тврдат дека се од легитимен
бизнис. Наместо тоа, контактирајте директно за
да го потврдите нивното барање.

Безбеден далечински пристап

Развијте нови рутини

Поврзете се на корпоративната мрежа само
преку корпоративна VPN и заштитете ги
токените (на пр. паметна картичка) потребни за
VPN конекцијата.

Разговарајте за плановите за работа со вашите
раководители и членовите на тимот за време на
периодот на работа од дома, вклучувајќи и
распределба на задачи, рокови и канали на
комуникација.

Заштитете ја опремата за
работа од дома и околината

Употреба на приватни
уреди

Не дозволувајте членовите на семејството да
пристапат до вашите работни уреди. Заклучете
или исклучете ги уредите кога се без надзор и
секогаш чувајте ги на сигурно место за да
спречите загуба, оштетување или кражба.
Спречете увид во работата со помош на екрани
за приватност и избегнувајте поставување на
екранот кон прозорци или камери.

Ако користењето на вашиот личен уред е
единствената опција и вашиот работодавец тоа го
дозволува, проверете дали оперативниот систем
и софтверот на уредот се ажурирани, дали се
вклучени антивируси / антималвери, и дали
врската е обезбедена преку VPN одобрен од
вашата компанија.

Пријавување
Ако видите каква било невообичаена или
сомнителна активност на кој било уред што го
користите, веднаш контактирајте го вашиот
работодавец преку соодветните канали.

Одделете ги деловните
активности и слободно време
Избегнувајте лична употреба на уредот за работа од
дома.

КАКО ВАШИОТ
ДОМ ДА БИДЕ
БЕЗБЕДНА
СРЕДИНА

Направете резервна
датотека и редовно
ажурирајте го
софтверот

Wi-Fi: секогаш
менувајте ја
стандардната
лозинка на рутерот

Инсталирајте
антивирусен софтвер
на сите уреди што се
поврзани на Интернет

Проверете ги
дозволите за
апликации и
избришете ги оние
што не ги користите

Изберете јаки и
различни лозинки за
е-пошта и профилите
на социјалните
медиуми

Заштитете ги
електронските уреди
со лозинки, ПИН или
биометриски
информации

Проверете ги
поставките за
приватност на
сметките на вашите
социјални медиуми

Совети за безбедност при купување преку Интернет
Купувајте од проверени
продавачи на Интернет и
проверете ги поединечните
оценки

Размисли двапати: ако понудата
звучи премногу добро за да биде
вистинита, веројатно е

Користете кредитни картички
при купување на Интернет за
посилна заштита

Често проверувајте ја
вашата банкарска сметка
за сомнителни активности

Останете претпазливи и немојте да:
Одговарате на
сомнителни пораки
или повици

Отворате врски и прилози од непознати
е-пошти и текстуални пораки

Споделувате детали од вашата
банковна картичка или лични
финансиски информации

Купувате работи на Интернет кои се чини
дека се продаваат секаде на друго место
Испраќате пари однапред на
некој што не го познавате

Споделувате информации
кои не се од официјални
извори
Давате донации за хумани
цели пред проверка на
нивната автентичност

Сајбер безбедност кај децата
Проверете ги поставките за
безбедност и приватност на
паметните играчки
Користете родителска
контрола за да ја заштитите
активноста на вашето дете
на Интернет

ЗАПОМНЕТЕ:

Променете ја стандардната
фабричка лозинка и редовно
ажурирајте го софтверот
Разговарајте со вашето дете
за компјутерска безбедност.
Слушајте ги нивните искуства
на Интернет и објаснете им ја
важноста за безбедно
користење на Интернет

Следете ги доверливите извори за ажурирани фактички
информации.
Ако станете жртва на компјутерски криминал, секогаш
пријавете во полиција.

