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 21+ let v IT.
 Upravljanje naprav z Intune MDM.
 Varnostni pregled in optimizacija aktivnega 

imenika .
 Implementacija varnosti končnih odjemalcev 

802.1x in NAP. 
 Upravljanje javnih in hibridnih oblakov z Azure. 
 Arhitekt storitev prehoda v Microsoft Office 

365. 
 Arhitekt sistemov z visoko razpoložljivostjo.
 Uporaba System center orodij 2007 in 2012 R2 

SCOM, SCCM,..



Za mnoge, so mobilni telefoni postali 
mobilne pisarne !



Z mobilno napravo še vedno delamo tako, 
kakor da bi z njo samo telefonirali !!



Brezplačne aplikacije, pa so res ?!!





Pred zlorabo se ni mogoče stoodstotno zavarovati 



Uporabnik s svojim nepravilnim 
upravljanjem mobilnih  naprav predstavlja 

najšibkejši člen v informacijski varnosti



• Telefonski kontakti „privatni in službeni“

• Dostop da socialnih omrežij brez gesel „Facebook, Twiter, Yammer, Viber,..“

• Dostop do portalov brez gesel

• Osebni podatki „bančne številke, gesla, skrite kode,…“

• Wifi dostopna gesla

• Številke kreditnih kartic

• Privatne slike 

• SMS sporočila

• ….

Zanimivi podatki shranjeni na mobilnih napravah



• Z mobilno napravo smo vedno povezani

• Pomanjkanje zaščitnih mehanizmov

• Ne preverjeni operacijski sistem Android

• Nepreverjene aplikacije

• Na mobilni napravi hranimo
• Kontakte“ telefonski in Email“
• Nezavarovane pristope do spletnih portalov
• Ostale osebne podatke „slike,
• Veliko službenih podatkov „Email, dokumenti,…“

• Enostavna kraja naprave

• Enostavna penetracija do podatkov

Zakaj napadi na mobilne naprave?



• Ne izvajamo varnostnega kopiranja in arhiviranja

• Na mobilne naprave ne nalagamo antivirusnega programa

• Ne preverjamo programske opreme

• Ne preverjamo, kje so shranjeni podatki

• Večina programov želi dostop do vseh baz in komunikacij na napravi

• Velikost

• Lažje izgubimo mobilno napravo

• Ne preverjamo ali kupujemo preko zavarovane HTTPS:// seje

• …

Razlika med mobilno napravo in prenosnikom



• 3G/LTE

• Wi-Fi

• Bluetooth

• NFC

• Camera – QR Code

• GSM – SMS

• GPS

Napadi na mobilnost



• Organizacije morajo poskrbeti za izobraževanje in kakovostno oblikovane 
pravilnike, ki določajo standarde uporabe, 

• Organizacije morajo predvideti ukrepe, ki sledijo nepravilni ali zlonamerni 
uporabi mobilnih naprav

• Vse mobilne naprave morajo biti prijavljena v IT sistem podjetja

• Omejitev nekaterih / vseh mobilnih aplikacij

• Šifriranje vseh oblik podatkov od podjetja

• Po“google“jte preden namestite neznano aplikacijo

Priporočila



• Sprotno varnostno kopirajte podatke

• Zahteva za močna gesla

• Za pomembne aplikacije je potrebno zahtevati multifakorsko avtentikacijo

• Obvezno posodabljanje mobilnega operacijskega sistema

• Omogočanje oddaljeno brisanje naprave

• Aktivno sledenje dogodkov na napravah

Priporočila nadaljevanje



• Vpeljava MDM je potrebni pogoj ne pa tudi zadostni pogoj.

• MDM ne rešuje vseh problemov mobilnih naprav.

• MDM je potrebno prilagoditi Profile potrebam organizacije in ne pustiti večino 
nastavitev na privzetih „default“ vrednostih.

• Z vpeljavo MDM, ne smemo odpreti novih varnostnih tveganj

• Neposredna povezava MDM z aktivnim imenikom

• Brez nadzora komunikacije MDM z aktivnim imenikom

• Treba je zagotoviti proxiranje ali  federacijo med MDM in Aktivnim imenikom.

• …

Bring Your Own Device (BYOD) with Mobile Device 
Management (MDM)



• Mednarodne pogodbe

• Splošna deklaracija o človekovih pravicah (ZN 10.12.1948)

• Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah (ZN 1966)

• Evropska konvencija p varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Svet 
Evrope 1950)

• Konvencija Sveta Evrope o varstvu posameznikov glede na avtomatsko 
obdelavo osebnih podatkov

• Zakonodaja Evropske unije

• Maastrichtska pogodba

• Listina Unije o temeljnih pravicah

Pravna ureditev „Zasebnosti“



• Direktive in uredbe EU
• Direktiva 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi 

osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov
• Direktiva 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta o obdelavi osebnih podatkov in 

zasebnosti na področju elektronskih komunikacij (Direktiva o zasebnosti in elektronskih 
komunikacijah)

• Zakonodaja Republike Slovenije
• Ustava RS (členi 34. do 38.) (37. člen je komunikacijska zasebnost) (38. člen je varnost osebnih 

podatkov)
• Zakon o delovnih razmerjih (členi 44., 45. in 46.)
• Zakon o varstvu osebnih podatkov 
• Zakon o elektronskih komunikacijah
• Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti
• Kazenski zakonik
• Obligacijski zakonik
• Zakon o pravdnem postopku

Pravna ureditev „Zasebnosti“ nadaljevanje



Hvala za pozornost!

www.unistarpro.si


