5 INTERNETBIZTONSÁGI
TIPP HOME OFFICE-HOZ ÉS
TÁVOKTATÁSHOZ A
COVID 19 JÁRVÁNY
IDEJÉN

Ellenőrizd az
otthoni router
beállításait

Frissítsd a
programokat és
a vírusirtót

Győződj meg róla, hogy
megváltoztattad az otthoni router
alapbeállításait! Kapcsolj ki mindent,
amit valószínűleg nem fogsz használni
az otthonlét idején, például az ftp, SSH
eléréseket, stb.Ellenőrizd, hogy az
otthoni hálózathoz nem csatlakozik-e
valamilyen nem kívánt eszköz!

Frissítsd a programot a routeren és a
szoftvereket a számítógépeden: a
vírusirtótól kezdve a chet appokig
tartsd karban a programokat! Így
megkapod a legújabb biztonsági
javításokat, és egy lépéssel közelebb
kerülsz ahhoz, hogy megvédd magad a
digitális világban.

Tisztítsd meg az
internetes fiókjaidat
és a biztonsági
másolatokat
Az otthonról történő munkavégzés közben nem
szabad megfeledkeznünk arról, hogy nem
rendelkezünk olyan védett infrastruktúrával,
mint a munkahelyen vagy az iskolában. Ezért
alapvetően fontos a biztonsági másolatok
készítése, és a lejárt, régi, használaton kívüli,
nem karbantartott file-ok és programok
megtisztítása, hogy kevésbé legyünk
sérülékenyek.

Ne engedj a
spamek
csábításának
A csalók emailben és a közösségi médián
keresztül próbálnak meg átverni, hogy
pánikot keltsenek a Covid-19 vírus miatt,
akár a nemzeti hatóságoktól érkező
üzeneteknek álcázva a spameket. Ne
kattints linkekre, és ne tölts le mellékleteket,
amik ismeretlen forrásból származnak, még
akkor sem, ha hivatalosnak tűnnek! Ne adj
ki a pénzügyeiddel kapcsolatos adatokat, és
kétszer is gondold meg, mielőtt valahol
megadnád a hitelesítő adataidat - egy
hamis webhely jól utánozhatja a valódit.

Segíts másoknak
Ezekben az időkben még fontosabb, hogy segítsük egymást,
mint egyébként. Tartsd észben, hogy megoszd másokkal az
internetiztonsági ismereteket, és tedd lehetővé, hogy a
környezeted tudatosabbá váljon ebben a tekintetben.
Segíts, hogy a családod és a hozzád közel állók minél
jobban meg legyenek védve a kíbertér támadásaival
szemben!
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Őrizd meg a védettséget és maradj
velünk kapcsolatban, hogy több
hasznos internetbiztonsági
információt juttathassunk el
hozzád!
www.beacyberpro.eu

