ENTENDA OS RISCOS
E SAIBA COMO
PROTEGER OS DADOS
E INFORMAÇÕES DA
SUA EMPRESA
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AS EMPRESAS QUE INVESTEM EM TECNOLOGIA PARA
OFERECER MAIOR SEGURANÇA AOS PRÓPRIOS DADOS E,
PRINCIPALMENTE AOS DADOS DE SEUS CLIENTES, TÊM SIDO
CADA VEZ MAIS VALORIZADAS PERANTE ÀS CONCORRENTES.

Existem diversos riscos à segurança da informação e
milhares de sistemas podem estar sensíveis a perdas de
informações sigilosas, invasões e diferentes eventos
altamente prejudiciais ao negócio.
Como é possível conferir no site canaltech, em fevereiro de
2020 o número de ataques cibernéticos a empresas mais
que dobrou em relação ao mesmo período do ano anterior,
evidenciado a importância de proteger os dados, arquivos e
informações de um negócio da melhor maneira possível.
No mercado nacional e internacional são encontradas
inúmeras ferramentas que podem ajudar na segurança da
informação e a premissa de que prevenir é melhor do que
remediar neste caso faz ainda mais sentido. Antes de saber
como evitar os problemas, confira os riscos aos quais a
sua empresa pode estar exposta!

Espionagem industrial
A espionagem industrial nada mais é que um conjunto
de ações realizadas a fim de roubar dados, informações
ou projetos autorais que ameaçam o sigilo e propriedade
intelectual de uma empresa ou de um cliente.
O vazamento de dados pode comprometer em 100%
a capacidade de manter-se competitivo e também da
manutenção da receita de um negócio.

Como evitar?
A melhor forma de evitar a espionagem industrial é limitar e
controlar totalmente o acesso de cada colaborador. Saber o
que cada um recebe, abre, envia e compartilha.
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Roubo de dados
Os conhecidos hackers passam dias buscando falhas em
sistemas de empresas de todos os tipos e até mesmo de
computadores pessoais, apenas para realizar o roubo de
informações confidenciais.
O objetivo principal desses criminosos é chantagear as
empresas em troca de dinheiro para a devolução ou para
impedir a exposição de tais dados ou informações.

Como evitar?
Utilizar um sistema capaz de monitorar constantemente o
tráfego de informações interna de uma empresa, garantindo
que ninguém suspeito tenha acesso.

Sequestro de dados
Existem centenas de tipos de vírus que a princípio não
roubam ou destroem informações, mas sequestram e a
recuperação pode ser feita somente depois de pagamento,
o que normalmente é feito por bitcoins, pela total falta de
rastreio.
De alguns anos pra cá essa prática vem crescendo de
maneira exponencial e os resultados têm sido desastrosos.
É bastante comum vermos na impressa empresas
que tiveram os dados de seus clientes divulgados
indevidamente na web.

Como evitar?
Backups constantes em todos os computadores da
empresa são fundamentais! Dessa forma, em caso de
sequestro de dados e infraestrutura, basta restaurar 			 a
cópia.
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Colaboradores mal treinados
A falta de treinamento eficiente é um dos maiores riscos
para a empresa. Um colaborador mal instruído sobre a
importância e boas práticas em relação a segurança da
informação e a inexistência de políticas de conduta bem
definidas pode ser altamente arriscado. Sem treinamento
um funcionário pode facilmente abrir e-mails com vírus ou
cair em golpes de phishing, instalar sistemas indevidos,
acessar sites de segurança duvidosa, compartilhar
informações sigilosas e infinitas outras situações.

Como evitar?
Oferecendo cursos e treinamentos de boas práticas
constantes, evitando assim ao máximo a má conduta do
colaborador e a exposição da empresa a riscos. A utilização
de ferramentas que controlem a ação dos usuários também
é de bastante utilidade e evitar e-mails como forma de
comunicação e requisição de dados ou documentos
também.

Utilização de softwares desatualizados
ou piratas
Utilizar softwares piratas ou desatualizados é a principal
porta de entrada para que pessoas mal-intencionadas
consigam ter acesso ás informações das empresas.
Um programa não atualizado pode apresentar problemas
de segurança e erros de código graves, além de afetar
diretamente na produtividade da equipe.

Como evitar?
Respeitar e seguir todas as atualizações oferecidas pelos
fabricantes de softwares dentro do limite de datas.
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São riscos bastante graves! Consegue identificar alguns
destes problemas dentro da sua empresa? Sabia que
com apenas um sistema é possível reduzir as ameaças a
zero?
Já ouviu falar de uma ferramenta chamada OneShare®?

Se sua empresa tem:
Falhas de comunicação com clientes e fornecedores.
Dificuldade em localizar documentos.
A prática de compartilhar arquivos por e-mail.
Falhas no controle de acesso a informações sigilosas.
Dificuldade para monitorar o compartilhamento 			
de informações.
Todas as opções acima e mais problemas ainda.

A SOLUÇÃO ESTÁ NA UTILIZAÇÃO 				 DO
ONESHARE®
O OneShare® é um sistema de armazenamento e
compartilhamento seguro de arquivos documentos,
informações e dados. É a ferramenta ideal e inigualável
para gerenciar todos os documentos de uma empresa, de
maneira totalmente on-line.
Com o OneShare® ainda é possível integrar toda a rede de
relacionamento de um negócio, gerando uma comunicação
direta e eficiente entre colaboradores, clientes,
fornecedores e parceiros.
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A proteção e a segurança necessária para
todos os tipos de arquivos
As lacunas na organização de arquivos, com o uso de
programas complexos ou técnicos de TI impedem
uma gestão eficaz de documentos, utilizando o OneShare®
sua empresa garante que todos os documentos sempre
estejam no local certo, com o nível de acesso adequado e
definido previamente por cada gestor, para cada usuário
e para cada tipo de informação.

Confira outros benefícios que seu negócio
encontrará ao utilizar o OneShare®

ACESSO RÁPIDO
com o OneShare® sua empresa é capaz de
gerenciar arquivos de até 30 Gbytes

AUDITORIA COMPLETA
dos arquivos com informações de acesso
detalhadas de cada usuário

FLUXO DE PROCESSOS
onde somente usuários gestores podem
definir perfis de acesso aos usuários

PORTAL CORPORATIVO
facilmente personalizável com a identidade
visual da sua empresa

GESTÃO DA INFORMAÇÃO
com conteúdo institucional, interno e layout
sofisticado em HTML

UPLOAD AUTOMÁTICO
e sincronização com as máquinas e servidores
locais sem esforço

IMPLANTAÇÃO SIMPLES
e licenciada para uso imediato, sem recursos
de infraestrutura

TUTORIAL ON-LINE
de implementação e usabilidade por vídeoaulas didáticas e objetivas

Excelente, não? Uma única ferramenta é capaz de reduzir todos os
riscos citados acima e garantir a segurança total das informações
de uma empresa e ainda armazenar e compartilhar os arquivos na
nuvem com controle de acesso 100%.

Com isso, se você necessita para o seu negócio
um portal corporativo que garanta a seguranças
dos dados para sua empresa e seus clientes,
fornecedores e parceiros, conheça o OneShare®,
Assim, você poderá passar credibilidade no
mercado de um portal seguro e confiável com
a sua própria marca, sem implementações
complexas, em apenas alguns cliques.
E o melhor, é possível testar o OneShare® de maneira
totalmente gratuita por 30 dias! Tenha acesso a maior ferramenta
de controle de armazenamento e compartilhamento digital.
Acesse já e confira todas as vantagens dessa ferramenta que vai
revolucionar a segurança da informação da sua empresa.
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Implemente o
OneShare® na rotina
do seu negócio
e transforme de
maneira efetiva
a comunicação
com toda a rede de
relacionamento da
sua empresa com
custo por acessível
por usuário.
Acesse:

www.oneshare.cloud

E-BOOK ONESHARE - © ONESHARE 2020

