Os seus colaboradores
são um alvo móvel para
hackers visuais
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Saiba mais

Proteja os ecrãs dos seus dispositivos
empresariais dos olhares indiscretos com
HP Sure View.
Nem todos os hackers são iguais. À medida que
as empresas reforçam a defesa contra ciberataques avançados, muitas esquecem-se de estar
atentas a ameaças de tecnologia reduzida – como
o hacking visual.
O hacking visual acontece quando os “olhares
indiscretos” espiam os ecrãs e as secretárias
de outros, obtendo informações confidenciais
para utilização não autorizada. Esta é a quinta
maior ameaça de tecnologia reduzida uma vez
que não deixa vestígios e, muitas vezes, não é
detetada pelos profissionais de TI. Pode acontecer
a qualquer pessoa, em qualquer lugar, a qualquer
momento. Quando acontece, as implicações são
imediatas e irreversíveis.
Uma experiência, realizada pelo Ponemon
Institute, concluiu que 91% das tentativas de
hacking visual são bem sucedidas, e 52% das
informações confidenciais recolhidas têm origem
nos ecrãs de computadores de colaboradores1.
São estatísticas inquietantes, uma vez que
as consequências destes ataques podem ser
tão prejudiciais como falhas na rede – pense
em tudo, desde dados de início de sessão a

informações confidenciais de um cliente. Se estes
dados caírem nas mãos erradas, poderá abalar
a confiança dos seus clientes, e ser bastante
prejudicial para o futuro da sua empresa.
Garantir que os seus colaboradores salvaguardam
os dados confidenciais da empresa deve ser
uma prioridade, especialmente com o aumento
do trabalho móvel. Quer esteja a trabalhar
num comboio, num espaço partilhado ou num
café, os colaboradores atualmente não temem
aproveitar ao máximo a tecnologia móvel para
trabalhar fora dos escritórios. Contudo, ao fazê-lo,
dispõem de poucas barreiras para esconder as
suas informações digitais. Ao invés, aumentam
a exposição do ecrã a quem passa e tornam-se
alvos potenciais de hacking visual; no conjunto,
colocam a sua empresa em risco.
As empresas não podem ignorar esta ameaça
crescente de tecnologia reduzida, devendo atuar
e redobrar as suas medidas de cibersegurança.
Isto significa melhor software, melhores práticas
de formação em segurança e dispositivos com
funções de segurança integradas como o HP
Sure View, disponível na série HP EliteBook 800,
com processadores opcionais de 8.ª geração
Intel® Core™ – os PCs mais seguros e fáceis de
gerir do mundo2.
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O HP Sure View faz parte da série de soluções de
segurança da HP sendo o único ecrã no mundo
com privacidade integrada3.
“Adicionar o HP Sure View às nossas soluções de
segurança para PC [...] proporciona aos clientes
a liberdade de trabalhar de forma mais confiante
e produtiva em espaços públicos com o toque de
um botão.”
-Alex Cho, Vice-presidente e Diretor-geral,
Commercial PCs na HP
Funciona reduzindo até 95% da luz visível
premindo um botão e evitando a visão de ângulos
laterais dos hackers visuais. O que está no ecrã
apenas pode ser visto pelos utilizadores que
olham de frente, por isso, independentemente do
local onde está a trabalhar, pode estar certo de
que as suas informações estão protegidas e não
cairão nas mãos erradas.
No entanto, no que diz respeito a obter acesso
a dispositivos modernos como este, é mais fácil
falar do que fazer.
É aqui que as soluções informáticas como HP
Device as a Service (DaaS) podem ajudar. É
um modelo de consumo de PC moderno que
simplifica a forma como as empresas equipam os
seus colaboradores com o hardware e acessórios
adequados, gerem as frotas de dispositivos
com diversos SO’s e obtêm serviços de vida útil
adicional. O HP DaaS oferece planos simples e
flexíveis, com preço por dispositivo. Ao combinar
esta solução com um dispositivo, como a série
HP EliteBook 800, com processadores opcionais
de 8ª geração Intel® Core™, pode manter a sua
empresa a funcionar de forma simples e eficiente.

Para saber mais sobre como proteger os dispositivos da sua empresa, leia o mais recente Artigo HP Sure View,
e descubra as vantagens das soluções de segurança HP para a sua empresa.
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