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[ICT] GRDUP 

S jednoduchých rad, které ochrání Vaší firmu 
před hackery nebo jinou katastrofou 

Pravidelně a automaticky zálohuji svoje data. 
Používám systém 3-2-1. 
Článek na Linkedln: 3-2-1 start? Ne! Backup :-) 

Používám unikátní HESLA & 2-faktorové ověření. 
Pro každou službu používám unikátní heslo, ideálně 
v kombinaci s 2-faktorovým ověřováním . 
.., ..,

Clánek na Linkedln: Rekni, kde ty hesla jsou ... 

Používám pro práci nejnižší možná oprávnění. 
Nepracuji pod administrátorským účtem a pro svoji 
práci používám nejnižší možná oprávnění, která mi 
umožňují pracovat efektivně . 
Clánek na Linkedln: Jsem majitel a přístup chci 
všude, tečka! 

Pravidelně aktualizuji operační systémy a aplikace. 
Automaticky aktualizuji systémy a aplikace. 

Mám pod kontrolou účty uživatelů. To samé platí 
i pro počítače, mobily a tablety. 
Povoluji přístup k datům pouze zařízením a uži
vatelům, kteří splňují jasně definované podmínky 
(šifrovaný disk, aktualizovaný operační systém a 
antivir, apod.). 
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Spojme se na Linkedln!

https://www.linkedin.com/posts/romankrutina_hackerprotect-bezpecneit-activity-6886232702337474560-gFNc/?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.linkedin.com/posts/romankrutina_hackerprotect-bezpecneit-security-activity-6901887737168023552-KNIq/?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.linkedin.com/posts/romankrutina_hackerprotect-bezpecneit-security-activity-6899992196007677952-Gju9/?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.linkedin.com/in/romankrutina/


S čím můžeme pomoci Vaší firmě nebo Vašemu IT 
oddělení?

Správa a ochrana Vašeho IT.
Spravujeme a chráníme firemní IT. Máme zkušenost 
s velkými klienty jako je Grohe, CooperVision nebo 
třeba Ostravské komunikace. 
BBaví nás segment malých a středních firem (SMB). 
Máme odzkoušená, funkční a cenově přijatelná 
řešení téměr pro kohokoliv. Máme řešení i pro VÁS!

Microsoft 365, Azure, migrace do cloudu, audit 
nastavení, konzultace.
Bezpečné a efektivní nastavení backoffice (kaled-
náře, sdílení souborů, videokonference, správa 
zařízení, bezpečnost, compliance, best practises ...).

IT podpora Vašich zaměstnanců nebo IT oddělení.
Rádi vidíme, když IT podporuje Váš business.  Když 
něco drhne nebo nefunguje, tak uděláme vše pro to, 
aby se to příště již neopakovalo. 

“Pokec” s Vámi  - majiteli, vaším IT odělením nebo 
vaší současnou IT firmou o IT.
Nezavislý pohled na vaše IT. Mohu Vám slíbit maximál-
ní transparentnost a korektnost. Nebudeme se snažit 
nikoho “vyštípat” a naše diskuze bude věcná a dol-
volím si tvrdit, že i příjemná.

Roman Krutina
CEO | ICT-GROUP
roman@ict-group.cz
+420 777 800 18
Spojme se na LinkedIn!

https://www.linkedin.com/in/romankrutina/


www.ict-group.cz


	ict-hlavickovy-papir-01
	ict-hlavickovy-papir-02
	ict-hlavickovy-papir-03
	ict-hlavickovy-papir-04

