
Захист

5 порад для безпечної 
роботи віддалених 
співробітників
Використання розподілених трудових ресурсів 
набирає обертів, що приносить нові переваги 
як роботодавцям, так і працівникам. У той же 
час при віддаленій роботі людям, як і раніше, 
необхідно відчувати свою приналежність 
до команди та зберігати продуктивність. У
цьому можуть допомогти сучасні технології, де 
б співробітники не знаходилися й на яких 
би пристроях не працювали. Ось п'ять 
простих порад, як організувати ефективну 
віддалену роботу й при цьому убезпечити 
своїх співробітників та активи компанії.

Навчіть співробітників безпечним методам віддаленої роботи
Віддалені працівники звикли користуватися технологічними 
рішеннями всюди, але робота поза офісом піддає їх і вашу компанію 
новим загрозам. Ось чому ІТ-відділи й команди фахівців із безпеки 
повинні забезпечити захист при віддаленій роботі для персоналу 
з будь-якої точки Землі. І одне розуміння того, як віддалена робота 
позначається на безпеці, вже робить віддалених співробітників 
найнадійнішими союзниками ІТ-відділу.

Переконайтеся, що людина саме та, за кого вона себе видає 
Багатофакторна автентифікація — це простий перший рівень захисту, 
без якого не обійтися, коли потрібно надати доступ до даних 
й активів компанії. За багатофакторної автентифікації звичні дані 
(ім'я користувача та пароль) й обладнання (телефон) 
використовуються для підтвердження особи й користувача 
та безпеки пристрою.

Забезпечте захищений доступ з будь-якої точки світу
VPN створює безпечний тунель між користувачами
й додатками, надаючи віддаленому персоналу можливість 
ефективно працювати в дорозі або з дому. Це гарантує, що 
доступ отримують тільки перевірені користувачі, і забезпечує 
необхідний рівень захисту без зниження зручності роботи.

Захистіть співробітників в будь-якій точці входу від 
загроз безпеки
Більшість загроз націлені на користувачів кінцевих пристроїв, 
тому необхідна перша лінія захисту на рівні DNS й остання 
лінія для блокування загроз, яким все ж таки вдалося 
прорватися. Перший рівень блокує шкідливі домени 
й нейтралізує шкідливі програми, якщо вони вже потрапили 
в мережу, а останній захищає від більш складних загроз.

Захистіть свої активи вже зараз з перспективою на майбутнє
Вирішуючи тільки поточні проблеми, ви створюєте собі майбутні.
Не робіть цю помилку. Замість цього виберіть постачальника, чия 
система безпеки сумісна з вашою існуючою інфраструктурою. 
Компанія Cisco вірить у прості й надійні рішення, які дозволять 
вашим віддаленим співробітникам працювати продуктивно 
й безпечно та, як результат, підвищать ефективність вашого бізнесу.
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Cisco захистить ваших віддалених співробітників
за допомогою простих й ефективних інтегрованих 
рішень в області інформаційної безпеки.

Детальніше на сайті cisco.ua/secwork. Наші фахівці з 
продажу рішень безпеки допоможуть вам придбати 
Cisco Secure Remote Worker вже сьогодні.
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