אבטחת מידע

בשורה
טכנולוגית
טלדור מציגה פלטפורמת מסרונים מאובטחת מבית - Nuro
הבשורה הטכנולוגית העדכנית למלחמה בתופעת
הוואסטאפ הפרוץ | נתן פרידחי ,סמנכ"ל קבוצת מערכות בחברת טלדור

פ

רצות הוואטסאפ המתגלות חדשות לבקרים
מאפשרות לוירוסים לחדור לסמארטפונים
שלנו ולהרוס אותם ,או אף חמור יותר -
לפלוש לפרטיות שלנו ולהשתמש במידע פרטי.
הסכנה הינה שמשתילי הוירוס יעשו שימוש לרעה
בתוכן הכלול בסמארטפון .מידע זה יכול להיות
אישי ויכול להיות מידע עסקי של ארגונים.
חברת טלדור משווקת ומטמיעה את פלטפורמת

חברת טלדור משווקת
ומטמיעה את פלטפורמת
המסרונים המאובטחת
המתקדמת בארץ
ובעולם ,שפותחה על-ידי
 Nuroומיועדת לארגונים.
הפלטפורמה מספקת
מענה למלחמה היום-
יומית בפרצות אבטחה
באפליקציות מסרונים
מידיים ,כגון וואטסאפ
המסרונים המאובטחת המתקדמת בארץ ובעולם,
שפותחה על-יד י  Nuroומיועדת לארגונים .הפלטפו�ר
מה מספקת מענה למלחמה היום-יומית בפרצות אבר
טחה באפליקציות מסרונים מידיים ,כגון וואטסאפ.

חשיפת מידע ארגוני רגיש

כיום ,עובדים רבים מעדיפים להעביר מסרים
באופן מיידי ופחות מסורבל ,ומשתמשים באפר
ליקציית הוואטסאפ לצרכי עבודה .פעמים רבות
ההודעות מכילות מידע רגיש ,והעברתן באופן לא
מאובטח נתפסת בעיני העובדים כעניין של מה בכך.
אמנם המעסיקים והארגונים הערים לסכנות הקיימות
בחוץ ,משקיעים משאבים רבים בהגנה על שרת
המיילים בארגון ,אך ההשקעה אינה ניכרת בהגנה על
תכתובות העובדים בפלטפורמות חיצוניות למקום
העבודה ,כגון תכתובות באפליקציית הוואטסאפ.

בעיה זו אף הוחמרה לאחרונה ,משום שכיום ניר
תן להשתמש באפליקציית הוואטסאפ גם דרך המחר
שב ,דבר היוצר חשיפה חסרת תקדים של מידע ארר
גוני רגיש לכל בעל ידע בפריצה למחשבים .למעשה,
נוצר מצב בו אפליקציית הוואטסאפ עוקפת בקלות
רבה את מעגלי האבטחה ,שהוקדשו להגנה על
המיילים ועל המידע הארגוני ,וחושפת את הארגון
לזליגת המידע ולבעיות משפטיות של הפרת הסכם
סודיות מול לקוחותיו פעמים רבות .הסיבה לכך היא
שלא ננקטו אמצעים למנוע מן העובד את העברת
המידע בערוץ שאינו מאובטח ומבוקר .בעולם הרר
פואה למשל ,מידע אודות מצבנו הרפואי עשוי לדר
לוף בקלות החוצה ,אם לדוגמא רופא העביר צילום
ואבחנה של מטופל לרופא אחר באמצעות הוואטר
סאפ .גורמים שאין למטופל כל עניין בכך שיידעו על
מצבו הרפואי ,עשויים להיחשף למידע זה ולעשות
בו שימוש.
כדי למנוע זאת ,על ארגונים לעגן באופן חוזי
מול העובדים את אופן השימוש באפליקציות וברר
שתות חברתיות אשר אינן מאובטחות ,ולהטיל מגר
בלות על צורת השימוש כך שתמנע העברת מידע
פנים ארגוני.

הפתרון שלNuro

סורק באופן קבוע את
תכתובות העובדים
והקבצים שהם חולקים
זה עם זה ,בכדי לאתר
ולסכל וירוסים ונוזקות
החודרות למכשירים
ומאפשר בכך להעביר
מסרונים בערוץ מיידי
ומאובטח ,תוך שמירה
על המידע הארגוני

בהודעות קבוצתיות במקום העבודה ,אך ברובן
המוחלט של החברות לא קיימת מדיניות סדורה
בנושא והן נשארות חשופות ללא מענה אבטחתי,
זאת בהתאם למחקר עדכני שנערך על ידי מחקרי
"הגל החדש".
הדגש בבשורה עבור המגזר העסקי הוא על
אבטחת ערוצי תקשורת דיגיטליים נוספים באר
רגון ,כגון מסרונים מידיים ,אשר נמצאים מחוץ
לשליטת הארגון מבחינת התוכן המועבר דרכם
והמכילים לעיתים מידע עסקי רגישNuro .
נותנת את אות הפתיחה לעידן חדש ,בו יוכלו
ארגונים לאבטח את תכתובותיהם ולמנוע זליגת
מידע החוצה .כעת יוכלו הארגונים לאבטח גם
תכתובות ארעיות בין עובדים ,ואף למנוע פרר
צות אבטחה מבעוד מועד.
 Nuroמוצעת בתצורת  SaaSאו באתר הארגון ()premise on
ונגישה להורדה ב Play Google-וב Store App-של .Apple
לפרטים נוספים www.nuro.im

לשלוט במסרונים מידיים

הפתרון לשל , Nuroסורק באופן קבוע את ת�כ
תובות העובדים והקבצים שהם חולקים זה עם
זה ,בכדי לאתר ולסכל וירוסים ונוזקות החודרות
למכשירים ומאפשר להעביר מסרונים בערוץ
מיידי ומאובטח ולשמור יחדיו על המידע הארגור
ני .זוהי הדרך האולטימטיבית לפתור אחת ולתמיד
את בעיית השימוש ב"וואטסאפ" בארגון .בנוסף,
האפליקצייה של  Nuroפועלת גם דרך המחשב,
ובכך מאפשרת לעובדים ליהנות מאותם התנאים
שמציעה אפליקציית הוואטסאפ ,אך באופן בטוח
יותר.
 Nuroעושה שימוש בבינה ולמידה מלאכ�ו
תית בכדי לזהות ולהזהיר מפני התנהגות חריגה.
בכך ,מסייעת לארגונים גדולים למנוע פרצות אבר
טחה לפני שהם מתרחשים בפועל.
ארגונים צריכים לשלוט במסרונים מידיים
באותה המידה בה הם שולטים בדוא"ל האר ר
גוני ובסוגי תקשורת נוספים .הדבר נחוץ היום
יותר מתמיד ,שכן כמעט שני שלישים מהעובדים
בחברות מדווחים על הישענות הולכת וגוברת
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