
 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Разделяйте вашите информационни дейности!  

 

     Взаимовръзката на дигиталните инструменти с интернет води до рискове, като 

извличане на данни от компанията в интернет, с което се компрометира тяхната 

поверителност и дори репутацията на компанията, проникване от интернет с цел 

подкопаване на целостта или наличието на фирмени средства, кражба на самоличност 

и др. 

 Първият принцип на хигиена се основава на създаването на потребителски 

акаунти, лични за всеки служител и без административни привилегии. Тази мярка 

намалява риска от инсталиране на зловреден софтуер. За сърфиране трябва да се 

използват само потребителски акаунти. Много атаки са причинени от сърфиране от 

акаунт с повишени привилегии, което значително улеснява задачата на нападателя да 

поеме пълен контрол над компютъра. Административните акаунти трябва да се 

използват само за конфигуриране на оборудване или инсталиране на софтуер. 

Акаунтите и техните привилегии трябва да бъдат актуализирани. Когато служител 

напусне компанията, задължително е да се опишат неговите достъпи и да се отменят 

всички, така че той или трета страна вече да не може да ги използва. Добре е да 

използвате компютър, предназначен единствено за професионалните ви нужди. 

Въпреки това, в случай на използване на една и съща работна станция или лаптоп, то 

тогава се препоръчва да се създадат потребителски акаунти за всяка различна 

употреба. Тези прегради за използване са лесни за изпълнение и позволяват да се 

противодейства на злонамерени програми. За мобилен телефон, многофункционални 

устройства или таблет - необходимо е да се ограничат разрешенията, дадени на всяко 

приложение, и изтеглянето на приложенията трябва да е само от официалните 

магазини. Малки и средни предприятия с по-голям брой служители и компютърна 

мрежа могат да приложат следните мерки: 



- Връзките между потребителските работни станции трябва да бъдат забранени по 

подразбиране. Локалната конфигурация на защитната стена е разделяне, с което се 

избягва директно разпространение на зараза до всички останали станции. 

- По отношение на администрирането на длъжности, структура, сметки на компанията 

и за тази цел трябва да има административни акаунти. 

- Ако ресурсите на компанията го позволяват, дигиталните дейности на компанията 

трябва да бъдат разделени на различни мрежови зони чрез физически или 

виртуализирани филтриращи устройства (сървърна вътрешна зона, зона на сървъри, 

изложени на интернет, зона на работни станции потребителска работа, 

административна зона, индустриална системна зона, и т.н.).  
 


