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S cieľom poskytnúť čo najlepšie riešenia na správu vašich šifrovaných USB spolupracuje Kingston Digital s DataLocker. 
http://www.kingston.com/us/usb/encrypted_security/management-solutions
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Čo najhoršie by sa mohlo stať?

Pamäťové USB zariadenie môže predstavovať rôzne riziká:

STRATA
>až 22.000 USB flash diskov 
skončí ročne zabudnutých 
v anglických práčovniach¹ 

27 % tých, čo využívajú externé pamäťové zariadenia ich nejako chrání (šifrovaním, 
heslom alebo kľúčom). USB disky oveľa menej chránia mladí do 24 rokov.⁵

Ako riešia zabezpečenie USB 
diskov v Českej republike?

>80% organizácií 
nemá definovanú 
politiku pre používanie 
a správu USB 

Strata a krádež USB: 
tretina ľudí sa stretla 
so stratou USB disku. 
Celých 7% má 
skúsenosť s ich 
odcudzením

Z tých, čo sa chránia: 
<7 %  používa 
hardvérový kľúč
<9 % ukladá USB na 
bezpečné miesto
<10 % používa 
softvérové šifrovanie

Až 1/3 používateľov 
stále nechráni svoj 
počítač a nepoužíva 
aktívny antivírus, 
vďaka čomu sa 
môžu víry šíriť 
aj cez USB disky
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Šifrované USB nikdy nevydajú svoje tajomstvá

Šifrované USB zariadenia sú spoľahlivým nástrojom na ochranu dát. Môžu 
efektívne pomôcť zaistiť bezpečnosť a dohliadať na dodržiavanie predpisov:

Kingston pomáha a chráni

Šifrované USB zariadenia Kingston IronKey sú navrhnuté, aby chránili 
citlivé dáta tak, aby vyhovovali bezpečnostným predpisom a prísnejším 
protokolom vládnych agentúr, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti 
a finančným inštitúciám.

Potrebujete viac informácií?

Nájdete ich aj na webovej stránke
kingston.com

Antivírová ochrana

Komplexná ochrana

Manažment USB a vzdialená správa6

Ochrana a administrácia 
oprávneného prístupu

Škálovanie potrebnej kapacity

NÁJDENÉ
A POUŽITÉ
viac ako 48% ľudí, ktorí nájdou 
USB disk, ho pripoja k počítaču 
a pozrú si jeho obsah⁴

CONFIDENCIAL

Súkromné

KRÁDEŽ
Pomocou USB zariadenia 
sa stratily doverné info 

o pacientoch z nemocnice² 

Nespokojný zamestnanec 
použil USB disk na krádež 
citlivých informácií o približne 
30 000 klientoch banky³

SÚKROMNÉ

D  Ô  V Ě R N É

Chráňte svoje dáta
USB RIZIKÁ

USB zariadenia sú stále hojne využívané na prenos dát a predstavujú vážnu 
hrozbu pre bezpečnosť. Ich kapacita neustále rastie a rozmery sa zmenšujú, 
vďaka čomu môžeme mať vo vrecku viac dát a ľahšie ich stratiť. Ako možno 
znížiť riziká spojené s únikom informácií prostredníctvom USB diskov bez 
toho, aby ste úplne zakázali používanie USB zariadení? Aké riziká so sebou 
nesú tieto malé veľkokapacitné a stále veľmi populárne "flashky"?
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48% ľudí

DOWNLOAD
COMPLETE


