Dine medarbejdere
er et aktivt mål for
visuelle hackere
Flere oplysninger

Beskyt virksomhedens pc skærme mod
nysgerrige øjne med HP Sure View.
Ikke alle hackere er skabt lige. Når
virksomhederne styrker deres forsvar mod
avancerede cyberangreb, glemmer mange at
være opmærksomme på lavteknologiske trusler –
f.eks. visuel hacking.
Visuel hacking sker, når “shoulder surfers”
holder øje med andres computerskærme og
-skriveborde og får klassificerede oplysninger til
uautoriseret brug. Det er blevet vurderet som den
femte mest oversete lavteknologiske trussel, da
det ikke efterlader spor og sjældent opdages af itfagfolkene. Det kan ske for alle, hvor som helst og
når som helst. Når det sker, er følgerne omgående
og uigenkaldelige.
Et eksperiment, udført af Ponemon Institute, viste,
at 91% af alle forsøg på visuel hacking lykkedes,
og 52% af de opsnappede følsomme oplysninger
kom fra medarbejdernes computerskærme1. Det
er foruroligende statistikker, da konsekvenserne
af disse angreb kan være lige så skadelige
som netværksbrud. Tænk på alt fra stjålne
loginoplysninger til fortrolige kundeoplysninger.
Hvis disse data falder i de forkerte hænder, kan
det ødelægge dine kunders tillid, hvilket ville være
ødelæggende for din virksomheds fremtid.

At sikre, at dine medarbejdere beskytter deres
følsomme forretningsdata, bør være en
virksomhedsprioritet, især med det stigende antal
mobile arbejdspladser. Uanset om medarbejderne
arbejder i toget, i et storkontor eller på en café, så
er arbejdsstyrken i dag ikke bange for at få mest
muligt ud af den mobile teknologi og arbejde
uden for kontorets fire vægge. Ved at gøre dette
har de imidlertid færre barrierer, som kan skjule
deres digitale oplysninger. I stedet bliver deres
skærme mere synlige for forbipasserende og
bliver potentielle mål for visuel hacking. På den
måde udsættes din virksomhedssikkerhed for
risici.
Virksomhederne har ikke længere råd til at
ignorere denne voksende lavteknologiske
trussel. De er nødt til at gøre noget og fordoble
deres cybersikkerhedsforanstaltninger. Det
betyder bedre software, best practicesikkerhedsundervisning og enheder med
indbyggede sikkerhedsfunktioner som HP
Sure View, der fås på HP EliteBook 800-serien,
med mulighed for 8. generations Intel®
Core™-processorerer – verdens mest sikre og
administrerbare pc’er2.
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HP Sure View er én teknologi i en række af
sikkerhedsløsninger fra HP og er verdens eneste
integrerede pc-skærm med privatlivsbeskyttelse3.
”Med tilføjelsen af HP Sure View til vores pcsikkerhedsløsninger […] får kunderne friheden til
at arbejde mere trygt og produktivt i det offentlige
rum med et tryk på en knap.”
- Alex Cho, Vice President and General Manager,
Commercial PCs at HP
Det fungerer ved at reducere op til 95% af synligt
lys med et tryk på en knap og forhindrer visuelle
hackere i at se på skærmen fra siden. Det, der er
på skærmen, kan kun ses af brugere, der kigger
direkte på skærmen, så uanset hvor du arbejder,
kan du være sikker på, at dine oplysninger er
beskyttet og ikke falder i de forkerte hænder.
Når det drejer sig om at få adgang til
banebrydende enheder som denne, kan det
imidlertid være lettere sagt end gjort.
Det er her, it-løsninger som HP Device as a
Service (DaaS) kan hjælpe. Det er en moderne
pc-forbrugsmodel, der gør det enklere for
erhvervsorganisationer at udstyre deres
medarbejdere med den rigtige hardware og
det rigtige tilbehør, administrere multi-OSenhedsflåder og få yderligere livscyklusservices.
HP DaaS tilbyder enkle, men alligevel fleksible
planer, til én pris pr. enhed. Kombinationen af
denne løsning med en enhed, f.eks. HP EliteBook
800-serien, med mulighed for 8. generations
Intel® Core™-processorer, kan holde din
virksomhed kørende effektivt og uden problemer.

Hvis du vil vide mere om beskyttelse af dine virksomheds enheder, kan du læse vores nyeste
HP Sure View-whitepaper og opdage fordelene ved HP’s sikkerhedsløsninger til din virksomhed.
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