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Secretele francizei, 
pe un singur site

Franciza devine tot mai
atrăgătoare pentru cei care
se gândesc să înceapă o

SECURE IT EASY 1.1.6

Conform celor mai recente studii realizate de companiile de
securitate, un număr tot mai mare de date sunt sustrase din
organizaţii prin intermediul dispozitivelor de stocare mobile, în
special memorii USB Flash, MP3 playere sau telefoane mobile

conectate la porturile USB.

 

Tot pe această cale sunt

introduse şi cele mai multe

aplicaţii periculoase. Două

soluţii simple de stopare a

acestor fenomene sunt

eliminarea fizică sau

dezactivarea lor. Cum prima

nu este chiar cea mai

 potrivită pentru că există încă

multe situaţii în care prezenţa

porturilor USB este o

necesitate, accesul selectiv la

ele se pare că este cea mai

nimerită opţiune. Implicit,

Windows XP oferă posibilităţi

de blocare a accesului, dar acestea trebuie configurate corect şi operaţia nu este chiar

la îndemâna oricui. Pe acest fond, o aplicaţie de tipul Secury it Easy poate fi de folos

multor utilizatori, în special pentru cei care doresc un control strict al PC-ului, dar care

nu deţin cunoştinţele necesare configurării politicilor de securitate. Secure it Easy vine

ca un addon  pentru Windows XP, care configurează mai simplu drepturile de acces la

porturile USB. Pe baza unei parole de acces se oferă posibilitatea de a crea o listă cu

drepturile de acces ale dispozitivelor conectate la porturile USB. Odată activată

protecţia oferită de Secure it Easy, utilizatorii vor putea citi/scrie informaţii doar pe

acele dispozitive pentru care a fost acordat explicit accesul. Celelalte vor fi invizibile

din sistemul de operare. Iar atunci când se încearcă conectarea unui aparat

neautorizat, aplicaţia Secure it Easy poate trimite automat un email de avertizare

administratorului.

 

Concluzie: Un sistem ingenios de protecţie a porturilor USB. Util pentru o protecţie

primară în interiorul firmelor de dimensiuni mici.

ionut_balan@chip.ro
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afacere. Însă chiar dacă
dispunem de nişte bani, tot
avem nevoie de un ghid
care să ne conducă în
lumea francizei. 
[viziteaza]
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Credit pentru uz personal
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7.5% dobanda, DAE 14,14%

Nu exista comentarii la acest articol.
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