USB RIZIKA
Chraňte svá data

D Ů V Ě R N É

USB zařízení jsou stále využívaná pro přenos dat a představují vážnou hrozbu
pro bezpečnost. Jejich kapacita neustále roste a rozměry se zmenšují, díky
čemuž můžeme mít v kapse více dat a snadněji je ztratit. Jak lze snížit rizika
spojena s únikem informací prostřednictvím USB, aniž byste zcela zakázali
používání USB zařízení? Jaká rizika s sebou nesou tyto malé velkokapacitní
a stále velmi populární flešky?

Co nejhorší by se vám mohlo stát?
USB zařízení může představovat riziko v mnoha ohledech:

SOUKROMÉ

ZTRÁTA

>až 22 000 USB flash disků
skončí ročne zapomenuto
v anglických prádelnách¹

NALEZENY
A POUŽITY
více než 48 % lidí, kteří najdou
USB disk, ho připojí k počítači a
prohlédnou si jeho obsah⁴

C O NFID ENC IAL

Soukromé

48% lidí

KRÁDEŽ
Pomocí USB zařízení se
ztratily důvěrné informace
o pacientech z nemocnice²

DOWNLOAD
COMPLETE

Nespokojený zaměstnanec
použil USB disk pro krádež
citlivých informací o přibližně
30 000 klientů banky³

Jak řesí občané v České republice
zabezpečení USB disků?
27 % těch, kdo využívají externí paměťová zařízení, je nějak chrání (šifrováním,
heslem nebo klíčem). USB disky výrazně méně chrání mladí lidé do 24 let.⁵

>80 % organizací
nemá definovanou
politiku pro používání
a správu USB

Ztráta a krádež USB:
třetina lidí se setkala
se ztrátou USB disku.
Celých 7 % má
zkušenost s jejich
odcizením
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Z těch, co se chrání:
<7 % používá
hardwarový klíč
<9 % ukládá USB na
bezpečné místo
<10 % používá
softwarové šifrování

Až 1/3 uživatelů stále
nechrání svůj počítač
a nepoužívá aktivní
antivirus, díky čemuž
se mohou šířit viry
také přes USB disky

Šifrovaná USB nikdy nevydají svá tajemství
Šifrovaná USB zařízení jsou spolehlivým nástrojem pro ochranu dat.
Mohou pomáhat zajistit bezpečnost a dohled nad nastavenými předpisy:

Antivirová ochrana

Komplexní ochrana
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Management USB a vzdálená správa6

Ochrana a administrace
oprávněného přístupu

Škálování potřebné kapacity

Kingston pomáhá a chrání
Šifrovaná USB zařízení Kingston IronKey jsou navržena tak, aby chránila
citlivá data tak, aby vyhovovala bezpečnostním předpisům a přísnějším
protokolům vládních agentur, poskytovatelům zdravotní péče a
finančním institucím.
Potřebujete více informací?

Hledejte je na webové stránce

kingston.com
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