
Chraňte svá data před  
útoky ransomware



Hrozba 
ransomware

K širšímu povědomí o bezpečnostních 
hrozbách zásadně přispěly útoky 
WannaCry. Náhle přestalo jít jen o 
zpomalování nebo vyřazení několika 
počítačů z provozu. Malware, konkrétně 
ransomware, najednou celosvětově dokázal 
v řádu několika minut zablokovat celé sítě.

Je nejvyšší čas jednat
Zajištění bezpečnosti sítí a dat není v posledních letech snadným úkolem. 
Bezpečnost dat organizací i jednotlivců vážně narušovaly časté útoky červu 
WannaCry a dalšího malwaru. Výsledkem těchto útoků jsou obrovské finanční 
škody, pokles produktivity a poškození pověsti. Pro mnohé je tato hrozba nová. 
Kvůli požadavkům nařízení GDPR a stále větší pozornosti, kterou bezpečnosti 
dat věnují média, by všechny organizace bez ohledu na svou velikost měly 
ochranu dat před malwarem a schopnost prokázat jejich ochranu považovat za 
svou hlavní prioritu.



Kolik společnosti stojí ransomware?

Ransomware společnosti po celém světě kvůli 
samotnému výkupnému, ztrátě produktivity a 
poškození pověsti stojí miliony dolarů. Podle studie 
IBM požadované výkupné uhradilo 70% společností, 
které se staly obětí ransomware, přičemž polovina 
z nich zaplatila více než 10 tisíc amerických dolarů 
a 20% dokonce více než 40 tisíc dolarů. Zaplacení 
výkupného však není žádnou zárukou zpřístupnění 
zablokovaných souborů.

Skutečnými náklady pro společnosti jsou přerušení 
provozu a ztráta produktivity. Omezený přístup 
k souborům a údajům pro společnosti může 
znamenat obrovské prodlevy a prostoje, které je 
snadno přijdou na miliony dolarů. A v neposlední 
řadě může kvůli zcizení osobních údajů nebo 
narušení jejich bezpečnosti utrpět i pověst 
organizace. 

Navzdory přijatým opatřením musí společnosti 
všech velikostí pro svou ochranu dělat více. Většina 
z nich přistoupila ke kontrolám bezpečnosti 
svých sítí a k posilování ochrany používáním 
nejmodernějších bezpečnostních technologií a 
školením zaměstnanců. Výše zmíněné hrozby 
se projevily výrazným nárůstem poptávky po 
produktech pro UTM (jednotnou správu hrozeb), 
branách USG, vyšších verzích antivirových 
programů a po řešeních pro detekci průniků. Stále 
však existuje celá řada firem, a to zejména menších 
a středních, které tyto hrozby ignorují a mylně se 
domnívají, že jsou v bezpečí.

Co je to ransomware?

Ransomware, který je někdy označován také 
jako vyděračský software nebo trojský kůň, 
představuje formu malwaru (škodlivého softwaru). 
Ransomware funguje tak, že prostřednictvím 
připojené síťové jednotky s bezpečnostní chybou 
nebo prostřednictvím škodlivého emailu či webové 
stránky zašifruje soubory v počítači nebo chytrém 
telefonu oběti.

Malware tak uživateli znemožní přístup k 
zašifrovaným souborům. Útočníci následně po 
oběti útoku vyžadují výkupné, a to často ve formě 
kybernetické měny. Zaplacení výkupného však 
uživateli v žádném případě nezaručuje odblokování 
napadených souborů.

Stále více útoků cílí na malé a 
střední organizace

Útoky ransomware se už neomezují pouze na velké 
korporace. Jejich cílem stále častěji bývají malé 
firmy a dokonce i živnostníci. V roce 2015 na malé a 
středně velké společnosti mířilo celkem 43% všech 
útoků. Tento údaj jednoznačně vyvrací názor mnoha 
ředitelů malých a středních společností, kteří se 
domnívají, že ransomware ohrožuje pouze velké 
korporace.



01. Zálohujte, zálohujte, zálohujte!!!

Pravidelně zálohujte svá data a záložní kopie 
ukládejte mimo síť, aby nedošlo i k jejich zašifrování. 
Zašifrovaná data budete schopni pomocí jejich 
záložní kopie obnovit. 

02. Aktualizujte

Ať už se jedná o operační systém nebo o aplikace, 
používejte jejich nejaktuálnější verze od výrobce.

Softwarové společnosti vždy nejdříve aktualizují 
nejnovější verze svých produktů. Proto 
doporučujeme v maximálním možném rozsahu 
používat nejnovější verze softwaru.

03. Nenavštěvujte nebezpečné stránky

Vyhýbejte se nebezpečným stránkám a zvlášť 
opatrní buďte v případě blogů, protože ty 
představují nejčastěji infikované stránky.

Ke zvýšení bezpečnosti na internetu přispívají 
firewally s ochrannými mechanismy. Užitečné je 
také filtrování obsahu, které na základě průběžně 
aktualizovaných databází blokuje infikované 
stránky. Díky aktuálním databázím dokáže filtrování 
obsahu rychle identifikovat a znepřístupnit i čerstvě 
infikované stránky.

04. Pozor na emaily

Always be suspicious of unsolicited email and 
above all do not open attachments. Fraudsters are 
becoming ever more sophisticated - be it fictitious 
job applications or authentic looking emails from 
financial service providers. If you are not expecting 
an email from a firm be skeptical and never reply, 
click on a link or open attachments.

05. Chraňte se pomocí hardwaru a softwaru

Mezi nejúčinnější ochranné mechanismy patří 
firewally. Ty v kombinaci s různými softwarovými 
řešeními nabízejí komplexní ochranu před 
ransomware a dalšími škodlivými programy – 
od brány až po koncové zařízení (klienta). Mezi 
standardní funkce moderních firewallů patří 
kontroly SSL, VPN, aplikační inteligence, detekce a 
prevence průniků, jednorázové přihlášení a filtrování 
obsahu. K ochraně softwaru se doporučují různé 
antiviry a speciální programy proti ransomware. 
Programy a firewally musí být zkoordinovány, aby se 
jejich funkce vzájemně nerušily.

06. Opatrně s administrátorskými právy

K uživatelským profilům zaměstnanců nepřiřazujte 
administrátorská práva. Běžná uživatelská práva 
znemožňují instalaci mnoha programů, což funguje 
jako ochrana sítě před škodlivým softwarem.

10 tipů, jak se chránit 
před ransomwar
Níže uvádíme nejdůležitější doporučení, kterými by se IT správci a 
zaměstnanci měli řídit při ochraně před ransomware.



07. Používejte blokování skriptů

Instalujte blokování skriptů pro internetové 
prohlížeče, které zabrání spouštění škodlivého kódu 
na webových stránkách.

08. Upozorněte zaměstnance

Zaměstnance je vhodné na nebezpečí ransomware 
upozornit a současně jim připomenout jejich 
povinnosti. Dále doporučujeme zaměstnance 
formou pravidelných školení obeznámit s tím, jak v 
případě útoků postupovat.

09. Buďte připraveni

PNaplánujte, jak budete postupovat, pokud dojde 
na nejhorší, a s plánem obeznamte všechny 

zaměstnance. Co by zaměstnanci měli v případě 
napadení počítače udělat a na koho se mohou 
obrátit? Řádnou přípravou všech zaměstnanců 
můžete následky útoku zmírnit.

10. Co dělat v případě napadení

Napadený počítač okamžitě odpojte od všech sítí. 
Zkontrolujte, jestli jsou napadeny i další počítače v 
síti, a určete zdroj infekce, abyste minimalizovali její 
šíření. Poté přeinstalujte systém, změňte všechna 
hesla a do systému nahrajte záložní kopie. Platit 
výkupné nedoporučujeme, protože nemáte žádnou 
jistotu, že útočník data skutečně odšifruje. 

Absolvujte bezpečnostní audit



Robustní a dostupná řešení

Společnosti všech velikostí mají v dnešní době 
cenově dostupná řešení, která nabízejí spolehlivou 
ochranu proti ransomware a dalšímu škodlivému 
softwaru.

Soukromé i firemní systémy lze před útoky chránit 
několika způsoby. Komplexní ochranu před útoky 
ransomware poskytují unifikované bezpečnostní 
brány (USG) vybavené funkcemi, jako jsou např. 
antispam pro blokování phishingových emailů, 
filtrování obsahu pro zablokování přístupu k 
podezřelým odkazům, antivir pro ochranu uživatelů 
před soubory infikovanými malwarem a detekce a 
prevence průniků (IDP), která odhaluje útočníky a 
brání jim v převzetí kontroly nad vaším systémem.

Bezpečnost je základ 

Unifikované bezpečnostní brány Zyxel disponují 
vysoce integrovanou ochrannou technologií pro 
detekci a prevenci průniků, která malým, středním 
i velkým společnostem přináší nejlepší možnou 
ochranu před útoky ransomware a dalšího malwaru. 
Požadavky na šifrování dat splní technologie IPSec 
a SSL VPN.

Zyxel tak nabízí komplexní, výkonné a škálovatelné 
řešení. Různé licenční modely navíc zákazníkům 
umožňují zvolit přesně takovou funkcionalitu, kterou 
potřebují ke svému podnikání.

Počet útoků ransomware a dalších škodlivých programů 
dramaticky roste, přičemž tyto útoky jsou navíc stále 

sofistikovanější. To naštěstí platí také o softwaru a 
hardwaru, který s nimi bojuje.

Řešení problému s 
ransomware



Integrovaná bezpečnostní řešení Zyxel

Řada USG
Řada USG poskytuje veškerou nezbytnou ochranu před útoky z internetu a hackery. Díky komplexní UTM 
(jednotná správa hrozeb), která zahrnuje antispam, antivir, filtrování obsahu a detekci průniků, tato řada 
představuje robustní řešení proti neustále závažnějším nebezpečím.

ATP Series
Naše pokročilá ochrana před hrozbami (ATP) vedle UTM disponuje také technologií sandboxing, která 
v reálném čase identifikuje neznámé hrozby a chrání před útoky nultého dne. ATP je správnou volbou pro 
ochranu sítí před stále vynalézavějšími hackery. 

Řada NSG
Díky téměř nulovému nastavování umožňují brány Zyxel Nebula rychlé a snadné nasazení na vzdálených 
místech. Brána z cloudu automaticky importuje nastavení politik a konfigurace, upgrady firmwaru a 
aktualizace bezpečnostních podpisů, a její obsluha se tak obejde bez místního síťového odborníka.

UTM - kompletní ochrana sítě pomocí antiviru, antispamu, filtrování 
obsahu Content Filtering 2.0, detekce a prevence průniků a kontroly 
aplikací.

VPN - pobočky, obchodní partneři a domácí uživatelé mohou pomocí 
firewallů ZyWALL vytvořit site-to-site IPSec VPN připojení.

Ease-of-Use - správa složitých konfigurací může být nepřehledná 
a časově náročná. Laikům a uživatelům v malých a domácích 
kancelářích řada ZyWALL USG poskytuje uživatelské rozhraní 
s režimem „easy mode“.

Technologie Sandboxing - slouží ke spouštění a kontrole 
neznámých programů v izolovaném prostředí, v němž 
sandbox cloud analyzuje jejich chování a v reálném čase 
ověřuje, jestli jsou škodlivé.

 UTM – balíček ATP zahrnuje klasickou UTM ochranu, jako 
např. zabezpečení před hrozbami z internetu a nástroj pro 
blokování malwaru.

Analytika – nástroj SecuReporter analyzuje vaše 
zabezpečení a provádí korelaci dat v reálném čase.

Snadné nastavení - správci mají přehled a kontrolu nad celou 
sítí, díky čemuž mohou i bez přístupu k jednotlivým zařízením 
sledovat protokoly událostí a statistiky provozu a řídit využití 
pásma, klienty v síti i jednotlivé aplikace.

VPN - bezpečnostní brána umožňuje pomocí několika 
málo kliknutí v řídicím centru Nebula Control Center velmi 
jednoduše nakonfigurovat VPN připojení mezi jednotlivými 
lokalitami (site-to-site) nebo hvězdicově (hub-and-spoke).

Správa politik - brány Zyxel Nebula podporují správu na bázi 
objektů a unifikovanou konfiguraci všech bezpečnostních 
politik. Výsledkem je snadnější konfigurace firewallů a všech 
bezpečnostních prvků pro rychlejší, jednodušší a kvalitnější 
nastavení politik.

Bližší informace

Bližší informace

Bližší informace



Content Filtering

Anti-Virus

Anti-Spam

Intrusion Detection
& Prevention

Application
IntelligenceWLAN

Controller

Firewall

Detekcí a odstraněním 
malwaru předchází 

nejnovějším hrozbám.

Je integrován do rádiového 
přijímače brány WLAN a snižuje 

náklady na nasazení více 
zařízení.

Snižuje počet spamů, útoků 
a virových infekcí šířených 

emailem.

Zablokováním spojení znemožňuje 
přístup k nevhodnému obsahu a k 

nebezpečným internetovým stránkám. 

Špičková šifrovací technologie, 
která umožňuje bezpečné 

připojení mobilních uživatelů do 
vaší sítě.

Kontrolou síťového provozu 
předchází známým i neznámým 

kybernetickým hrozbám. 

Blokuje použití webových 
aplikací, přes které by hrozby 

mohly proniknout do sítě

Monitoruje a řídí příchozí a 
odchozí síťový provoz.

Integrovaná bezpečnostní technologie bran Zyxel USG

Nejste si jisti, jak dobře je vaše síť zabezpečena? Vyzkoušejte náš bezpečnostní audit! Audit 
vám ukáže, jakou ochranu vaše současné řešení poskytuje, a také navrhne možná zlepšení. 

Co udělat pro ochranu před ransomware:

Kontaktujte nás Spustit audit
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