
Podcast: Dnes je e-mail nevyhnutnosťou, používame ho všetci

Ak vás čo i len trochu zaujíma kybernetická bezpečnosť vašej firemnej či súkromnej e-mailovej
komunikácie, odporúčame venovať čas priloženému podcastu. Odborníci vám „ľudskou rečou“ vysvetlia
nástrahy, s ktorými sa môžete stretnúť. Na svoje si prídu osoby menej znalé problematiky aj odborníci.
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Myslíte na vašu bezpečnosť e-mailovej
komunikácie? incident podcast č. 93 vám v nej
urobí jasno.
!incident podcast č. 93 už ako tradične prináša
zaujímavosti z prostredia kybernetickej bezpečnosti.
Správy o nástrahách internetu spojené s dobrými radami,
pri ktorých by mal zbystriť pozornosť každý poslucháč,
sú tentokrát doplnené rozhovorom s Borisom
Mutinom, bezpečnostným analytikom, školiteľom,
speakerom a freelancerom spolupracujúcim s viacerými
spoločnosťami, napríklad Excello. Bezpečnosť e-
mailovej komunikácie sa týka nás všetkých a presne o tom je aj tento rozhovor.
 

Podcast si môžete vypočuť tu:

We're sorry but Podbean Player doesn't work properly without JavaScript enabled. Please enable it to
continue.

Viac o tejto epizóde podcastu sa dočítate tu:
https://www.incident.sk/solarwinds-na-pokracovanie-mestecko-oldsmar-problem-v-sudo-aj-na-macos/

 

Pokiaľ sa Vám páčil podcast Incident, ďalší si môžete vypočuť na Incidente.
 
Autor: eMsec s.r.o., Ing. Peter Matej

Súvisiace odborné články
Elementárne kybernetické znalosti pracovníkov
Základy kryptografických opatrení
Ako na kybernetickú bezpečnosť vo vašej firme – ako si účinne zabezpečiť firmu
Bezpečnostná stratégia kybernetickej bezpečnosti
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https://www.bezpecnostvpraxi.sk/vyhladavanie/autor/emsec
https://www.bezpecnostvpraxi.sk/vyhladavanie/autor/ing-peter-matej
https://www.incident.sk/solarwinds-na-pokracovanie-mestecko-oldsmar-problem-v-sudo-aj-na-macos/
https://www.incident.sk/
https://www.bezpecnostvpraxi.sk/odborny-clanok/elementarne-kyberneticke-znalosti-pracovnikov.htm
https://www.bezpecnostvpraxi.sk/odborny-clanok/zaklady-kryptografickych-opatreni.htm
https://www.bezpecnostvpraxi.sk/odborny-clanok/ako-na-kyberneticku-bezpecnost-vo-vasej-firme--ako-si-ucinne-zabezpecit-firmu.htm
https://www.bezpecnostvpraxi.sk/odborny-clanok/bezpecnostna-strategia-kybernetickej-bezpecnosti.htm


Informačná bezpečnosť – úvodné školenie pre bežného zamestnanca
Ochrana proti škodlivému kódu – ako ju aplikovať v praxi
Príklady napadnutia aktív

Súvisiace videoškolenia
Ako na kybernetickú bezpečnosť – záznam z online seminára
Riziká home office – záznam z online webinára

Súvisiace príklady z praxe
Organizačné opatrenia pre ochranu finančných tokov v organizácii
Odcudzený firemný mobilný telefón – čo teraz...

Súvisiace dokumenty
► Podcast: Kybernetická bezpečnosť pre bežného človeka?

Súvisiace právne predpisy ZZ SR
69/2018 Z. z. Zákon o kybernetickej bezpečnosti
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https://www.bezpecnostvpraxi.sk/odborny-clanok/informacna-bezpecnost-uvodne-skolenie-pre-bezneho-zamestnanca.htm
https://www.bezpecnostvpraxi.sk/odborny-clanok/ochrana-proti-skodlivemu-kodu-ako-ju-aplikovat-v-praxi.htm
https://www.bezpecnostvpraxi.sk/odborny-clanok/priklady-napadnutia-aktiv-podla-prilohy-c-1-vyhlasky-c-179-2020-z-z.htm
https://www.bezpecnostvpraxi.sk/tv/ako-na-kyberneticku-bezpecnost-zaznam-z-online-seminara-2.htm
https://www.bezpecnostvpraxi.sk/tv/rizika-home-office-zaznam-z-online-webinara.htm
https://www.bezpecnostvpraxi.sk/priklad-z-praxe/organizacne-opatrenia-pre-ochranu-financnych-tokov-v-organizacii-bvp.htm
https://www.bezpecnostvpraxi.sk/priklad-z-praxe/odcudzeny-firemny-mobilny-telefon-bvp.htm
https://www.bezpecnostvpraxi.sk/clanok-z-titulky/podcast-kyberneticka-bezpecnost-pre-bezneho-cloveka-aktbvp.htm
http://www.epi.sk/zz/2018-69

