
Telelan segurua  
AHOLKUAK 
NEGOZIOETARAKO

Landu ezazu telelan-politika argi bat, barne hartuta 
baliabide korporatiboetara iristeko jarraibideak ezartzea 
eta arazoren bat izanez gero norekin harremanetan jarri 
erabakitzea.  Ezarri prozedura argi bat, segurtasun-
gorabeherarik baldin baduzu ere. Aplikatu neurri 
gehigarriak bitarteko eta goi-mailako agintariek 
sinatzeko, onartzeko/berrikusteko eta haiei informatzeko 
den dokumentazioarekin.

Ezarri politika eta prozedura 
korporatiboak (ahal bada, 
proba itzazu lehenago)

Urruneko sarbide segurua
Enpresak emandako autentifikazio-faktore 
anizkoitzetako VPNaren bidez besterik ez eman 
baimena zure enplegatuei sare korporatibora 
konektatzeko. Ziurtatu urruneko saioak 
automatikoki iraungitzen direla eta beste 
autentifikazio bat eskatzen dutela jardunik gabeko 
aldi jakin baten ondoren.

Eduki eguneratuta gailuaren 
sistema eragileak eta 
aplikazioak
Horrek lagunduko du ziberkriminalek 
adabakirik gabeko ahultasunak ustiatzeko 
arriskua arintzen.

Segurtatu zure 
komunikazio 
korporatiboak

Sentsibilizatu langileak 
telelanaren arriskuez

Segurtatu zure 
telelan-ekipoa
Ezarri zenbait neurri, hala nola: enkriptatutako disko 
gogor bat, jardunik gabeko denborak, pribatutasun-
pantailak, autentifikazio sendoa, bitarteko 
ateragarrien (adibidez, USB gailuak) kontrola eta 
zifratzea. Ezarri urruneko prozesu bat galdutako edo 
lapurtutako gailu baterako sarbidea desgaitzeko.

Betearazi faktore anitzeko autentifikazioa posta 
elektroniko korporatibora sartzeko. Komunikazio-kanal 
seguruetarako sarbidea eman, enplegatuak euren 
artean eta hirugarrenekin erraz komunikatzeko.

Areagotu zure 
segurtasunaren ikuskapena
Egiaztatu aktiboki urruneko jarduera, eta handitu alerta-
mailak VPNarekin lotutako erasoen aurrean.

Hezi enplegatuak enpresaren telelan-politikaren 
inguruan. Hartu denbora zibermehatxuei buruzko 
kontzientzia sortzeko, bereziki phising-ari eta 
ingeniaritza sozialari dagokienez. 

Kontsultatu aldian-aldian 
langileekin
Ezarri helburu errealistak, lan-ordutegiak eta 
jarraipen-mekanismoak, eta malgua izan posible 
denean eta inguruabar pertsonalak kontuan hartuta.



Telelan segurua  
LANGILEENTZAKO

Zure enpresak emandako gailuak eta softwarea 
baino ez erabili. Sortu pasahitz sendoak (erabil 
pasahitz-administratzaile fidagarriak/onartuak, 
eskuragarri badaude), ez idatzi haiek eta saiatu 
besteek ez ikustea tekleatzen dituzunean. Saihestu 
aldi baterako konponbideak, baita zehazki behar 
duzuna ematen dizutela iruditzen bazaizu ere.

Gelditu. Pentsatu. 
Konektatu
Telelana hasi aurretik, ohitu gailu korporatiboekin, 
politikekin eta prozedurekin. Ziurtatu ekipoa, egin 
behar diren eta egin behar ez diren gauzak eta 
laguntza non lortu ulertzen duzula.

Erne egon

Eskuratu errutina berriak

Kontuz ibili edozein jarduera susmagarrirekin eta 
eskaerekin, bereziki finantza-gaiekin zerikusia badute. 
CEOari zuzendutako iruzur bat izan liteke! Zalantzarik 
baduzu, egiaztatzeko, deitu eskatzaileari. Ez egin klik 
eskatu ez diren mezu elektronikoetan eta testu-
mezuetan jasotako esteka edo fitxategi erantsietan.

Ez eman informazio 
pertsonalik
Ez erantzun inoiz mezuei informazio pertsonalarekin, 
negozio legitimo bat dela esaten badizute ere. 
Horren ordez, jar zaitez zuzenean harremanetan 
enpresarekin dagokion eskaera berresteko.

Ekipo korporatiboarekin 
sartu enpresaren datuetara 

Konektatu sare korporatibora VPN korporatiboaren 
bidez soilik, eta babestu VPN konexiorako behar 
diren elementuak (adibidez, txartel adimenduna).  

Babestu zure ekipoa 
eta telelanaren ingurunea
Ez utzi familiako kideei zure laneko gailuetara 
sartzen. Blokeatu edo itzali itzazu horietan arreta 
jartzen ari ez zarenean, eta gorde itzazu leku 
seguruan, galerak, kalteak edo lapurretak saihesteko. 
Saihestu begirada arrotzak: erabili pribatutasun-
pantailak eta ez okertu pantaila leiho edo 
kameretarantz.

Urruneko sarbide segurua

Eztabaidatu laneko planak zure zuzeneko 
nagusiarekin eta taldekideekin telelan-aldian, 
zereginen banaketa, epeak eta komunikazio-kanalak 
barne.

Gailu pribatuen erabilera
Zure gailu pertsonala erabiltzea beste aukerarik ez 
baduzu, eta nagusiak horretarako baimena ematen 
badu, ziurtatu zure sistema eragilea eta softwarea 
eguneratuta daudela, antibirusa/antimalwarea barne, 
eta konexioa segurua dela zure enpresak onartutako 
VPN baten bidez.

Negozioak aisialditik 
bereizita eduki

Ez baliatu telelaneko gailuak erabilera 
pertsonalerako.

Jarduera ezohiko edo susmagarriren bat 
ikusten baduzu telelana egiteko erabiltzen 
ari zaren gailuren batean, jarri berehala 
zure nagusiarekin harremanetan kanal 
egokien bitartez.

Txostena

aholkuak




