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„K datům 
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 kdysi  nedávno  DNES  nedaleko  …co nás čeká 

 

odkudkoliv
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a cokoliv 

 

 

 

 
„Služby 

převládají nad 

daty a jsou 

nezávislé na 

zařízení“ 

 

virtuální 

firma 

 

 

 

 

 
„ Firmy jsou 

virtuální, 

nezávislé na 

místě a 

službách“ 



Nový „životní styl“ 

• Nedotýká se pouze technologií ale…  

 Nové pracovní prostředí  =  nové „HROZBY“ 

MOBILE SOCIAL VISUAL VIRTUAL 

 Nové pracovní prostředí  



• Krádež informací / dat 

• Ztráta identity 

• Distribuce SMS zpráv na prémiová čísla 

• Přístup k osobním / firemním bank. účtům 

• Sledování 

• Datové / hlasové odposlechy 

• Přístup k firemním systémům 

• BOT – zneužití výkonu, datových toků, … 

• …… 

 

HROZBY MOBILNÍ KOMUNIKACE 



restriktivní komplexní pokročilý základní 

… JDE JEN O ÚHEL POHLEDU 

 
Environment requires tight 

controls 

 

Corp Only Device 

 

Mfg Environment 

Trading Floor 

Classified Gov Networks 

Traditional Enterprise 

Focus on basic services, easy 
access, almost anybody 

 

Broader Device Types 
But Internet Only  

 

Edu Environments 

Public Institutions 

Simple Guest 

Enable differentiated 
services, on-boarding  
with security but no 

ownership 

 

 

Multiple Device Types + 
Access Methods, VDI 

Corp native apps, new 
services, full control  

 

 

Multiple Device Types, 
Corp Issued, MDM 

 

Mobile Sales Services  

(Video, Collaboration, etc.) 

… myslíte že se vás to netýká ? 

 



Ochrana zařízení Ochrana aplikací a obsahu Identita 

AutoCont  - pohled na řešení 



Správa přístupu 
uživatelů a 

aplikací 

Ochrana aplikací 
a dat 

Správa  
mobilních 

zařízení 

Ochrana před 
útoky  

Bezpečné sdílení 
souborů 

Oblasti  řešení 



Ochrana před 
útoky  

Vícefaktorová autentizace 

Vynucování bezpečnostních pravidel 

Šifrování firemních dat 

Podpora certifikátů 

Vzdálené smazání 

Antivirové systémy pro mobilní zařízení 

 

 

 

 

 

 



Bezpečné sdílení 
souborů 

Vytvoření korporátního kontejneru pro dokumenty 

Vynucení vícefaktorové autentizace uživatele 

Správa práv a privilegii  

Distribuce souboru přes šifrované připojení 

Integrace s SharePointem 

Sledování verzí dokumentů  



Správa  
mobilních 

zařízení 

Rozšíření firemní bezpečnosti na mobilní zařízení 

Umožnuje přístup k prostředkům společnosti 

Nastavení politiky pro mobilní zařízení 

Přiřazování pravidel podle zařízení, uživatele, nebo 

skupiny 

Karanténa nevyhovujících zařízení 

Vlastní Helpdesk 

Reporty 

 



Ochrana aplikací 
a dat 

Správa firemních / veřejných / nakoupených 

aplikací 

Vytvoření vlastního firemního katalogu aplikací 

Distribuce aplikací založená na uživatelích, nebo 

funkci zařízení 

Integrace s App Store, Google Play, Amazon 

Vynucení shody s white/black listy 
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• Jednoduché připojení zařízení do korporátní sítě, 

nastavení emailu, kalendáře apod. 

• Vynucení hesla, jeho síly apod. 

• Šifrování obsahu 

• Zabezpečení přístupu do firemní sítě 

• Distribuce aplikaci, povolení a zakázání aplikací 

• Správa a kontrola dokumentů 

• Vzdálené smazání 

Hlavní požadavky pro mobilní bezpečnost 
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Jak to vidí 

Gartner …  
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Zajímavé aplikace a řešení 

• Město v mobilu 

• Meraki   
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