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Telefony służbowe - najsłabsze ogniwo systemów IT?

Zaproszenie na bezpłatne webinarium w ramach Vtorków Technologicznych.

Wielu polskich przedsiębiorców wciąż archaicznie podchodzi do kwestii bezpieczeństwa firmowych systemów
informatycznych. Inwestują znaczne środki w zabezpieczenie danych, zapominając o bardzo ważnym elemencie
struktury informatycznej – urządzeniach mobilnych. Kwestii minimalizacji ryzyk wynikających z infrastruktury
mobilnej poświęcony będzie najbliższy Vtorek Technologiczny – bezpłatne webinarium, realizowane przez
warszawską spółkę wdrożeniową VECTO.
Technologia mobilna na dobre zadomowiła się w codziennym funkcjonowaniu operacyjnym większości polskich firm.
Korzystamy z telefonów i tabletów z dostępem do biznesowych zasobów informatycznych , odbieramy i wysyłamy
maile służbowe, komentujemy i przeglądamy media społecznościowe. Zwykle robimy to w poczuciu bezpieczeństwa,
wynikającego z braku świadomości realnych zagrożeń. Cyberprzestępcy z wyrachowaniem jednak wykorzystują naszą
niewiedzę i coraz częściej traktują urządzenia mobilne jako furtkę, przez którą łatwo mogą osiągnąć swoje cele.
Potwierdzeniem są liczby – aż 72 proc. z wszystkich wykrytych w 2017 roku cyberzagrożeń dotyczyło właśnie
smartfonów i tabletów. Co 10 sekund pojawia się nowa odmiana złośliwego oprogramowania atakującego system
Android, zwiększając niebezpieczeństwo zainfekowania aż o 50% względem ubiegłego roku. Za ich pośrednictwem
cyberprzestępcy dokonują ingerencji w systemy IT, kradną lub szyfrują dane, niszczą zasoby informatyczne.
W obliczu tych statystyk, inżynierowie VECTO postanowili kolejny, tegoroczny Vtorek Technologiczny poświęcić
właśnie kwestii bezpieczeństwa urządzeń mobilnych. Jednym z najciekawszych rozwiązań w tym zakresie jest system
FAMOC, który jak zapewniają producenci, stanowi bardzo skuteczne zabezpieczenie aplikacji, danych i urządzeń
niezależnie od systemu operacyjnego, na którym są oparte. O atutach FAMOC opowie Michał Koziej z VERSIM S.A.,
który na co dzień zajmuje się zabezpieczaniem systemów mobilnych w wielu polskich firmach.
Organizatorzy zapraszają do udziału w najbliższym Vtorku Technologicznym nie tylko informatyków, ale i specjalistów
z zakresu logistyki – FAMOC, oprócz swoich walorów informatycznych, może zaskoczyć również możliwościami
efektywnego i ekonomicznego lokalizowania i monitorowania pracowników mobilnych. Informacje te zaś mogą być
wykorzystane do optymalizacji pracy oraz minimalizacji kosztów działalności operacyjnej.
Vtorek Technologiczny, 5 grudnia, godz. 11.00. Udział w webinarium jest bezpłatny. Rejestracji można dokonać na
stronie:
http://vtorektechnologiczny.pl/rejestracja
Vtorek Technologiczny to cykl bezpłatnych webinariów organizowanych przez inżynierów VECTO – jednej z
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najważniejszych spółek wdrożeniowych branży IT i ochrony danych w Polsce. Głównym założeniem spotkań jest
prezentowanie innowacyjnych rozwiązań informatycznych, które mają realny wpływ na eliminację barier w rozwoju,
optymalizację kosztów oraz budowanie przewag konkurencyjnych poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii.
Vtorki Technologiczne to również okazja do wymiany doświadczeń oraz rozmowy o tym, jak bardzo świat
informatyczny zmienił się w ciągu ostatniej dekady. Do dyskusji o wyzwaniach stojących przed polskimi firmami w
kontekście tych zmian VECTO zaprasza właścicieli, menedżerów, informatyków oraz wszystkich tych, którzy chcieliby
rozszerzyć swoją wiedzę oraz udoskonalić swój biznes. Rejestracja oraz uczestnictwo w webinariach VECTO jest
bezpłatne. Szczegóły oraz zapisy archiwalnych webinariów dostępne są pod tym linkiem: http://vtorektechnologiczny.pl
.
Więcej informacji również na:
www.vecto.pl
VECTO

strona 2 / 2

