
Wystarczy, że komputer jednego z pracowników zdalnych
zostanie zainfekowany - wtedy nawet najlepszy VPN nie
pomoże. Atakujący jest wtedy o krok od sieci firmowej.
 
Ustanowienie połączenia VPN dla domowego biura w
sposób tradycyjny oznacza, że cały ruch będzie przesyłany
przez sieć firmową, także wtedy, gdy wykorzystywane są
aplikacje chmurowe, takie jak np. Office 365 czy Salesforce.
Może to doprowadzić do znacznego obciążenia, a nawet
przeciążenia sieci; jest to ogromny problem, szczególnie
teraz, gdy liczba pracujących z domu gwałtownie wzrosła.
 
Połączenie VPN musi być skonfigurowane przez
specjalistów i przede wszystkich przez nich zarządzane. W
przeciwnym razie może być źródłem nowych problemów z
bezpieczeństwem, zamiast chronić komunikację
pracowników. Przed tym zagrożeniem ostrzegają
państwowe organy ds. cyberbezpieczeństwa na całym
świecie, m.in. amerykańska agencja federalna  CISA
(Cybersecurity & Infrastructure Security Agency*).
 
CISA kieruje swoje ostrzeżenie szczególnie do
przedsiębiorstw, które wykorzystują VPN w pracy zdalnej.
Muszą mieć one świadomość, że hakerzy aktywnie
wyszukują i wykorzystują podatności w tego typu
rozwiązaniach.

W związku z pandemią tzw. koronawirusa (ale nie tylko),
większość Twojej firmy pracuje już zapewne zdalnie.
Pomimo pośpiechu, Ty lub dział techniczny Twojej firmy
prawdopodobnie zaplanowaliście jak bezpiecznie łączyć
pracujących w domu z firmową siecią. Oczywistym
rozwiązaniem wydaje się VPN (wirtualna sieć prywatna).
Ale czy faktycznie zapewnia bezpieczeństwo?
 
Śpieszymy z odpowiedzią: połączenie VPN jest szyfrowane,
ale nie gwarantuje ochrony przed wszystkimi cyber
zagrożeniami. Aby ustanowić bezpieczne połączenie
potrzebna jest również ochrona na poziomie urządzenia
końcowego i sieci. A to tylko jedna z kwestii, które należy
uwzględnić podczas korzystania z tradycyjnego
rozwiązania typu VPN.
 
Wyzwania i ograniczenia rozwiązań typu VPN
 
W wielu przypadkach praca zdalna oznacza korzystanie z
prywatnych urządzeń, które zazwyczaj posiadają dużo
słabszy poziom ochrony w porównaniu z firmowymi. Z
drugiej strony, istnieje duże ryzyko, że pracujący z domu
będą wykorzystywać firmowe urządzenia do prywatnego
przeglądania Internetu. Dlatego odpowiednia ochrona jest
niezbędna i powinna być zainstalowana na wszystkich
wykorzystywanych urządzeniach. 

https://www.msspalert.com/cybersecurity-news/cisa-warns-hackers-target-remote-workers

Złudzenie bezpieczeństwa - 

tradycyjne połączenie VPN do pracy zdalnej

https://www.msspalert.com/cybersecurity-news/cisa-warns-hackers-target-remote-workers


Więcej niż VPN - Veronym przedstawia rozwiązanie
problemu cyberbezpieczeństwa pracy zdalnej
 
Veronym oferuje chmurową usługę cyberbezpieczeństwa.
Jest ona w pełni zarządzana, gotowa do działania w
przeciągu kilku minut i nie wymaga integracji z
infrastrukturą przedsiębiorstwa. Do zarządzania
użytkownikami służy dedykowany Portal Klienta. Elastyczny
model subskrypcji pozwala odnawiać ją co miesiąc i
zrezygnować w każdej chwili. Co więcej uruchomienie
usługi nie pociąga za sobą kosztów inwestycyjnych, ani
konieczności zatrudnienia dodatkowych pracowników.
 
W celu ochrony sieci zapewniamy połączenie VPN z
urządzenia końcowego do naszej chmury. Tam
przeprowadzamy inspekcję ruchu aby odnaleźć i
zatrzymać szkodliwą aktywność - w tym celu
wykorzystujemy technologie Palo Alto Networks.
Następnie przesyłamy ruch drugim połączeniem VPN z
naszej chmury do sieci firmowej. Umożliwi to konfiguracja
firmowego firewalla.
 
Chmurowa usługa Veronym może służyć również jako
gateway (brama) zapewniająca bezpieczny dostęp do
Internetu. Dzięki temu cały ruch wytwarzany przez
aplikacje chmurowe i sieciowe jest zabezpieczony, ale nie
musi być przesyłany przez sieć firmową; tym samym
unikamy obniżenia jej przepustowości.

Drugi, istotny element rozwiązania Veronym to ochrona
urządzeń wykorzystywanych do pracy zdalnej. W tym celu
wykorzystujemy technologie cyberbezpieczeństwa od
rynkowego lidera - firmy Crowdstrike. Ochrona obejmuje
wszystkie popularne systemy operacyjne - Windows,
macOS, Linux, iOS i Android.
 
Jest to szczególnie istotne gdy pracownicy zdalni zmuszeni
są do korzystania w domu ze swoich prywatnych
urządzeń. Bez problemu możemy zarządzać ich ochroną i
bez konieczności integracji objąć firmowymi
zabezpieczeniami.
 
Wykorzystując nasze Cyber Defense Center (CDC)
automatycznie oraz całodobowo monitorujemy
stanowiska do pracy zdalnej i zawiadamiamy w przypadku
wykrycia anomalii. Co tydzień otrzymasz także wiadomość
email z przejrzystym raportem, który podsumowuje
wykorzystanie usługi oraz zawiera statystyki dotyczące
użytkowników.
 
Poprzez naszą chmurową usługę cyberbezpieczeństwa
chcemy zapewnić Twojej firmie bezpieczeństwo podczas
pandemii koronawirusa - ale oczywiście nie tylko, gdyż
przetwarzanie danych staje się coraz bardziej mobilne. Do
korzystania z Veronym nie potrzebujesz specjalistycznej
wiedzy, instalacja trwa parę minut, a ochrona działa od
razu. Tak właśnie powinna wyglądać bezpieczna łączność
w domowym biurze, szczególnie teraz.

Veronym jest niemiecką chmurową usługą cyberbezpieczeństwa dla małych i średnich przedsiębiorstw.
Łączymy złożone rozwiązania cyberbezpieczeństwa stosowane w dużych przedsiębiorstwach z łatwością i
opłacalnością korzystania z usługi. Firma Veronym została założona w 2018 roku przez ekspertów ds.
cyberbezpieczeństwa w celu uczynienia skutecznej ochrony przed zagrożeniami cybernetycznymi przystępną i
użyteczną dla każdej firmy.
Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej www.veronym.pl
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Rys. 1: Połączenie VPN pomiędzy urządzeniem
końcowym a siecią firmową; ruch do Internetu i aplikacji
chmurowych jest przesyłany przez sieć firmową.

Rys. 2: Praca zdalna z Veronym
Wiodąca ochrona urządzeń końcowych (w tym EDR)
Połączenie VPN z urządzenia do usługi Veronym
Inspekcja ruchu sieciowego
Połączenie VPN pomiędzy usługą Veronym i siecią
firmową
Bezpośrednie, bezpieczne połączenie do Internetu i
aplikacji chmurowych
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