
Михайло нещодавно почав працювати з дому. 
Для входу в систему й перевірки електронної 
пошти він використовує особистий ноутбук із 
застарілим інтернет-браузером.

Тепер хакери можуть використовувати 
браузер Михайла, щоб вкрасти його 
персональні дані, отримати доступ до його 
особистої або корпоративної інформації, 
встановити шкідливе ПЗ тощо.

При використанні багатофакторної 
автентифікації (БФА) застарілий браузер 
був би виявлений при першому вході 
в систему з особистого ноутбука.

Система не тільки встановила б особистість 
Михайла, а й перевірила б, чи відповідає 
його пристрій стандартам безпеки компанії.

Перевірка безпеки поставила б оцінку 
за декількома категоріями ризиків, 
зазначивши застарілий браузер Михайла.

Михайло отримав би повідомлення 
про необхідність оновити браузер, 
щоб використовувати свій пристрій 
для доступу до робочої електронної 
пошти та інших додатків.

Cisco Duo — це найпростіша й найбезпечніша 
система БФА в світі, яка пропонує безліч 
варіантів автентифікації в залежності від 
потреб віддалених співробітників.
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Христина переходить за посиланням 
в електронному листі з інформацією 
про рівень злочинності в її районі, 
не здогадуючись, що це обман для
установки шкідливого ПО на її комп'ютер.

Але, на щастя, роботодавець забезпечив 
її ноутбук першою лінією захисту, тому 
домен блокується й Христина не може 
підключитися до сайту.

Якби на ноутбук проникло шкідливе ПО, 
воно поширилося б на інші пристрої, 
поставивши під загрозу колег Христини 
та мережу всієї компанії.

Але оскільки роботодавець Христини 
також використовує систему захисту від 
складного шкідливого ПЗ, воно відразу 
було б виявлене та ізольоване на її 
комп'ютері.

Система визначила б інших учасників 
мережі, зачеплених тим самим 
шкідливим ПЗ, і відразу усунула б 
проблему для всіх користувачів одним 
клацанням.

Cisco Umbrella й система AMP для кінцевих 
пристроїв захищають користувачів від 
шкідливих програм на всьому протязі — від 
периметра хмари до кінцевих точок.

Програмне забезпечення від Cisco блокує 
в 20 разів більше загроз, ніж ПЗ від 
будь-якого іншого постачальника. 
Це можливо завдяки співпраці 
з найбільшою недержавною організацією 
по аналітиці загроз у світі.
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VPN забезпечує безпеку корпоративного 
рівня, але коли Олексій його не використовує, 
він піддає свою компанію загрозі зараження 
шкідливим ПЗ й іншим ризикам, навіть не 
усвідомлюючи цього.

Без захисту хакери можуть заразити 
його комп'ютер шкідливим ПЗ, яке може 
поширитися по корпоративній мережі, 
поставивши під загрозу як самого 
Олексія, так і його роботодавця.

Для захисту віддалених користувачів VPN 
створює безпечний тунель в Інтернет, 
шифрує IP-адресу й місце розташування, 
роблячи всю мережеву активність 
невидимою для зовнішніх загроз.

Рішення Cisco AnyConnect пропонує 
набагато більше, ніж традиційний VPN, 
забезпечуючи безпечний доступ до мережі 
й постійний захист користувачів із будь-
якого пристрою та з будь-якого місця.

Завдяки доступу через Cisco AnyConnect
з використанням додаткових вбудованих 
засобів безпеки віддалені користувачі 
завжди захищені, навіть коли не підключені 
до VPN.

Постійний захист дозволяє таким 
користувачам, як Олексій, залишатися 
на зв'язку й продуктивно працювати 
з дому, маючи надійний і безпечний 
доступ до робочих ресурсів.
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Безпечний доступ
за допомогою Cisco Secure Remote Worker

Детальніше на 
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Олексій використовує ноутбук і для роботи 
з дому, і в особистих цілях. При цьому він 
повинен користуватися VPN, але не завжди 
стежить, чи запущено це ПЗ.
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Перевірка, доступ і захист
за допомогою Cisco Secure Remote 
Worker
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Андрій зовсім недавно почав 
працювати віддалено повний робочий 
день. Він упевнений, що завжди 
захищений, оскільки його 
роботодавець застосовує рішення 
Cisco Secure Remote Worker.

Cisco Secure Remote Worker — це просте, 
ефективне й інтегроване рішення 
для забезпечення інформаційної безпеки, 
яке дозволяє віддаленим співробітникам 
залишатися на зв'язку та продуктивно 
працювати, перебуваючи далеко від офісу.

Ми щодня допомагаємо захищати компанії 
будь-якого розміру в мережі та за її межами.

Детальніше на 
isco.co.uk/secwork.

The bridge to possible

Андрій використовує просту 
багатофакторну автентифікацію (БФА) для 
підтвердження особи та швидкого доступу 
до додатків і робочих файлів, а перевірка 
безпеки гарантує, що його ноутбук 
справний й оновлений до останньої версії.

Андрій також використовує віртуальну 
приватну мережу (VPN), яка шифрує його 
IP-адресу й робить його невидимим 
для зовнішніх загроз при доступі до мережі 
компанії.

Під час роботи перша й остання лінії захисту 
виявляють, блокують й усувають проблеми, 
забезпечуючи захист даних від будь-яких 
шкідливих загроз.

Воно створено на єдиній платформі 
інтегрованих рішень, які захищають 
користувачів по всьому світу й дозволяють 
підприємствам будь-якого розміру 
забезпечувати високий рівень безпеки своїх 
співробітників.
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