APLIKACIJE

SAMO IGRA?

Aplikacije namestite samo iz
uradnih trgovin z aplikacijami

Pred prenosom aplikacije preverite
verodostojnost same aplikacije in njenih
izdajateljev. Bodite previdni pri linkih
oziroma spletnih povezavah, ki jih
prejmete v elektronskih in tekstovnih
sporočilih, saj vas lahko napeljejo k
namestitvi aplikacij dvomljivega ali
neznanega vira.

Neznana trgovina
Sketchy application

by TrustMe :-) Developers

Neverjetna aplikacija, ki vam
bo pomagala zaslužiti 20.000
EUR v dveh urah. Prenesite jo
zdaj!

PREGLEJTE MNENJA IN
OCENE DRUGIH
UPORABNIKOV

OCENE (9,458)
Uporabnik 1
Malware

PREBERITE
NAVODILA, KI SE
NANAŠAJO NA
DOVOLJENJA
APLIKACIJ

Uporabnik 2
Malware 100%

Preverite, do katerih vrst
podatkov lahko aplikacija dostopa
in ali lahko deli vaše informacije z
zunanjimi osebami. Ali potrebuje
vsa ta dovoljenja? Če ne, jih ne
namestite.

Ta aplikacija lahko
dostopa do:
Vaših stikov
Telefonskih klicev
Sporočil
Mikrofona
Kamere
Lokacije
Pomnilnika

Uporabnik 3
Izogibajte se aplikacije
Uporabnik 4
Ne prenesite

DOVOLJENJA APLIKACIJ

NAMESTITE APLIKACIJO ZA
MOBILNO VARNOST
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Preverila bo vse aplikacije na napravi in vsako novo,
ki jo boste namestili pozneje, ter vas opozorila, če bo
našla zlonamerno programsko opremo.

LI CIJ A

#MobileMalware

ZLONAMERNA PROGRAMSKA
OPREMA MOBILNEGA BANČNIŠTVA

ZLONAMERNA
PROGRAMSKA
OPREMA VAS
LAHKO VELIKO
STANE

VAŠ
A

BAN

KA

Zlonamerna programska oprema mobilnega
bančništva je ustvarjena, da ukrade ﬁnančne
podatke, shranjene na vaši napravi.

KAKO SE ŠIRI?
Obisk zlonamernih
spletnih mest

KAKŠNA SO TVEGANJA?
Prenos zlonamernih
aplikacij

Zajem vaših osebnih
podatkov za
preverjanje pristnosti
oziroma avtentikacija

Spletno
ribarjenje

Nepooblaščeni
dvigi denarja

KAJ LAHKO STORITE?
Prenesite uradno mobilno
aplikacijo svoje banke in se vsakič
prepričajte, ali ste obiskali pravo
spletno mesto banke.

Če izgubite mobilni telefon ali
spremenite številko, se obrnite na
svojo banko, kjer bodo posodobili
vaše podatke.

Izogibajte se temu, da bi vas
spletno mesto ali aplikacija
spletnega bančništva samodejno
prijavila.

Informacij o svojem računu ne delite v
tekstovnih ali elektronskih sporočilih.

Nikomur ne povejte ali razkrijte
številke bančne kartice ali gesla.
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Če je na voljo aplikacija za
zagotavljanja mobilne varnosti, ki
vas bo opozorila na kakršno koli
sumljivo aktivnost, jo namestite.

LI CIJ A

Ko se povezujete na mobilno spletno
mesto ali aplikacijo svoje banke,
vedno uporabljajte varno omrežje
Wi-Fi. Tega nikoli ne počnite iz
nezaščitenega omrežja Wi-Fi!
Pogosto pregledujte ﬁnančno
poročilo.

#MobileMalware

MOBILNA IZSILJEVALSKA
PROGRAMSKA OPREMA

POSLOVITE SE
OD OSEBNIH
DOKUMENTOV
Izsiljevalska programska oprema
ima vaš mobilni telefon in podatke
za talca v zameno za denar. Ta vrsta
zlonamerne programske opreme
zaklene zaslon telefona ali vam prepreči
dostop do nekaterih datotek in funkcij.

KAKO SE ŠIRI?

KAKŠNA SO TVEGANJA?

Obisk okuženih spletnih
mest.
Prenos napačnih
različic verodostojnih
aplikacij.
Klikanje zlonamernih
povezav in priponk,
dodanih v elektronska
sporočila s spletnim
ribarjenjem.

Proizvajalec bo morda
moral ponastaviti vašo
napravo, zaradi česar
boste izgubili vse
podatke.
Napadalec ima lahko
popoln dostop do vaše
naprave in lahko deli
vaše podatke s tretjimi
stranmi.

KAJ LAHKO STORITE?
Bodite previdni pri elektronskih
sporočilih in spletnih mestih, ki
so videti sumljivo ali pa zvenijo
tako dobro, da težko verjamete.

Izogibajte se nakupovanju v
trgovinah z aplikacijami na
neverodostojnih straneh.

Nikomur ne podelite skrbniških
pravic za napravo.

Če je na voljo aplikacija za
mobilno varnost, ki vas bo
opozorila, da je bila vaša naprava
ogrožena, jo namestite.

Ne plačajte odkupnine. Financirali boste kriminalce in jih spodbujali, da bodo nadaljevali
nezakonite dejavnosti.
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Redno posodabljajte varnostne
kopije vseh podatkov in aplikacij,
pa tudi operacijski sistem.
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SPLETNE NEVARNOSTI

DVAKRAT
POGLEJTE,
PREDEN
KLIKNETE
Če naprava preneha delovati,
lahko izgubite denar, osebne in
celo shranjene podatke. Ne
pustite se zavesti!

KAKO SE LAHKO TO ZGODI?
NAPADI SPLETNEGA
RIBARJENJA: Prelisičijo
uporabnike, da jim posredujejo
osebne podatke, tako da se
predstavijo kot zaupanja vreden
subjekt. Širijo se po
elektronskih in tekstovnih
sporočilih ali okoljih družbenih
in medijskih portalov.
BRSKANJE PO SPLETNIH
MESTIH: Vaša mobilna naprava
se lahko okuži, ko obišče
nepreverjeno spletno mesto.
PRENOS DATOTEK: Zlonamerne
povezave in priponke so lahko
neposredno vključene v
elektronsko sporočilo.

KAJ LAHKO STORITE?
Bodite nezaupljivi, če prejmete
SMS-sporočilo ali telefonski klic iz
podjetja, ki od vas zahteva osebne
podatke. Da je sporočilo/klic
verodostojen, lahko preverite
tako, da pokličete podjetje ali
njihovo uradno številko.
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Med brskanjem po spletu na
mobilni napravi se prepričajte, da
je povezava zavarovana prek
HTTPS. To lahko vedno preverite
na začetku naslova URL.
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UPORABN

IŠKO IME

GESLO
POŠLJI

ZAKAJ JE TO UČINKOVITO?
Mobilne naprave so NENEHNO
POVEZANE s spletom.

85%
http://malicioussite.com

VAŠA BANKA
ZMANJŠANA VELIKOST ZASLONA
NAPRAVE je splošna omejitev. Mobilni
brskalniki prikažejo URL-je na
omejenem prostoru zaslona, zato
težko vidimo, ali je domena
verodostojna.
IMPLICITNO ZAUPANJE UPORABNIKOV
v zasebnost mobilne naprave.
Nikoli ne kliknite
povezave/priponke v
nezaželenem elektronskem
sporočilu ali SMS-sporočilu. Takoj
ga izbrišite.
Bodite previdni, če se znajdete
na spletnem mestu s slabo
slovnico, pravopisnimi napakami
ali nizko ločljivostjo.
Če je na voljo aplikacija za
zagotavljanja mobilne varnosti, ki
vas bo opozorila na kakršno koli
sumljivo aktivnost, jo namestite.

#MobileMalware

MOBILNA ŠKODLJIVA KODA
UPORABNI NASVETI ZA PODJETJA

Svoje zaposlene obvestite o
mobilnih tveganjih
 Delo na mobilni napravi zabriše mejo med poslovno in osebno uporabo.
Napad, ki je bil usmerjen predvsem na posameznikovo mobilno napravo,
lahko močno vpliva na podjetje. Mobilna naprava je računalnik, zato jo
morate kot tako tudi zaščititi.

Izvajajte poslovno politiko »prinesi svojo
napravo« (BYOD – bring your own device)
 Zaposleni, ki uporabljajo lastne mobilne naprave za dostopanje do
podatkov in sistemov podjetja (tudi če je to samo elektronska pošta,
koledar ali baza stikov), morajo upoštevati politike podjetja. Pozorno
izberite, katere tehnologije bodo uporabljene za upravljanje in zaščito
mobilnih naprav, in zaposlene spodbudite, naj bodo previdni.

Politike mobilne varnosti vključite v
splošni varnostni okvir
 Če naprava ni v skladu z varnostnimi politikami, ji ne smeta biti dovoljena
povezava v omrežje podjetja in dostop do njegovih podatkov. Podjetja
morajo postaviti svoje rešitve za upravljanje mobilnih naprav (MDM –
Mobile Device Management) ali upravljanje mobilnosti v podjetju (EMM –
Enterprise Mobility Management).
 Za dopolnitev tega je ključna namestitev mobilne rešitve pred grožnjami,
s čimer zagotovite zaščito pred tveganji. To bo zagotovilo večjo
prepoznavnost in vsebinsko zavedanje o nevarnostih na ravni aplikacij,
omrežja in operacijskega sistema glede na stopnje ogroženosti.

Bodite previdni pri uporabi javnih omrežij
Wi-Fi za dostop do podatkov podjetja
 Na splošno velja, da javna omrežja Wi-Fi niso varna. Če zaposleni
dostopa do podatkov podjetja z brezplačno povezavo Wi-Fi na letališču ali v
kavarni, so lahko podatki izpostavljeni zlonamernim uporabnikom.
Priporočljivo je, da podjetja glede tega razvijejo t. i. politike učinkovite
uporabe.

Operacijske sisteme naprav in aplikacij
je treba nenehno posodabljati
 Svojim zaposlenim svetujte, naj si prenesejo posodobitve programske
opreme za operacijski sistem svojih mobilnih naprav, takoj ko so pozvani, da
to storijo. Posebej za sistem Android raziščite mobilne ponudnike in
proizvajalce slušalk, da se seznanite z njihovo politiko glede posodobitev.
Najnovejše posodobitve bodo zagotovile, da bo naprava varnejša in bo
bolje delovala.

Aplikacije namestite samo
iz virov, ki jim zaupate
 Podjetja bi morala dovoliti namestitev aplikacij iz uradnih virov na tistih
mobilnih napravah, ki se povezujejo v omrežje podjetja. Premislite o
vzpostavitvi trgovine z aplikacijami podjetja, znotraj katere lahko končni
uporabniki dostopajo do aplikacij, ki jih je podjetje odobrilo, jih prenašajo
in nameščajo. S prodajalcem varnostnih storitev se posvetujte glede
namestitve trgovine ali vzpostavite lastno.

Preprečite
»jailbreaking«
 »Jailbreaking« je postopek odstranjevanja varnostnih omejitev, ki jih je
uvedel prodajalec operacijskega sistema, s čimer dobite popoln dostop do
operacijskega sistema in funkcij. Izvajanje »jailbreakinga« na vaši napravi
lahko znatno zmanjša njeno varnost in razkrije pomanjkljivosti varnostnega
sistema, ki niso bile takoj razvidne. Naprave z omogočenim »dostopom
root« ne bi smele biti dovoljene v okolju podjetja.

Premislite o možnostih
shranjevanja v oblaku
 Mobilni uporabniki pogosto želijo dostopati do pomembnih
dokumentov ne samo prek svojih službenih osebnih računalnikov, ampak
tudi z zasebnih telefonov ali tabličnih računalnikov zunaj pisarne. Podjetja
morajo ovrednotiti vzpostavitev varnega shranjevanja v oblaku in storitve
sinhronizacije datotek za varno prilagoditev takšnih potreb.

Spodbudite svoje zaposlene, da si namestijo
aplikacijo za mobilno varnost
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 Vsi operacijski sistemi lahko dobijo virus. Če je na voljo, poskrbite, da
bodo uporabili rešitev mobilne varnosti, ki zazna in preprečuje zlonamerno
programsko opremo, vohunsko programsko opremo in zlonamerne
aplikacije poleg drugih funkcij zasebnosti in protivlomnih funkcij.
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MOBILNA ŠKODLJIVA KODA
UPORABNI NASVETI ZA VAŠO ZAŠČITO

Aplikacije namestite samo
iz virov, ki jim zaupate
 Kupujte v preverjenih trgovinah z aplikacijami. — Pred prenosom aplikacije preverite
verodostojnost same aplikacije in njenih izdajateljev. Bodite previdni pri linkih oziroma
spletnih povezavah, ki jih prejmete v elektronskih in tekstovnih sporočilih, saj vas lahko
napeljejo k namestitvi aplikacij dvomljivega ali neznanega vira.
 Preglejte mnenja in ocene drugih uporabnikov, če so na voljo.
 Preberite navodila, ki se nanašajo na dovoljenja aplikacij. — Preverite, do katerih vrst
podatkov lahko aplikacija dostopa in ali lahko deli vaše informacije z zunanjimi osebami. Če
se vam pogoji zdijo sumljivi ali se z njimi ne strinjate, aplikacije ne prenesite.

Ne kliknite linkov oziroma spletnih povezav ali
priponk v nezaželenih elektronskih ali tekstovnih
sporočilih.
 Ne zaupajte linkom oziroma spletnim povezavam v nezaželenih elektronskih ali
tekstovnih sporočilih (SMS in MMS). – Izbrišite jih takoj, ko jih prejmete.
 Dobro preverite skrajšane naslove URL in kode QR. — Lahko vas preusmerijo na
nepreverjena spletna mesta ali neposredno prenesejo zlonamerno programsko
opremo na vašo napravo. Preden kliknete, uporabite stran za preverjanje naslova
URL, da potrdite, ali je spletni naslov verodostojen. Pred odčitavanjem kode QR
izberite bralnik kod QR s preverjanjem spletnih naslovov in uporabite mobilno
varnostno programsko opremo, ki vas opozori na nepreverjene in tvegane linke
oziroma spletne povezave.

Po opravljenem plačilu se
odjavite s spletnega mesta
 Uporabniških imen in gesel nikoli ne shranite v svoj mobilni
brskalnik ali aplikacijo. — Če telefon ali tablični računalnik izgubite ali
vam ga kdo ukrade, se lahko vsakdo prijavi v vaše račune. Po zaključku
transakcije se najprej odjavite s spletnega mesta in šele nato zaprite
brskalnik.
 Ne uporabljajte spletne banke ali nakupujte po spletu prek javnih
omrežij Wi-Fi. — Spletno bančništvo in transakcije opravljajte samo v
zaupanja vrednih omrežjih, ki jih poznate in jim zaupate.
 Dobro preverite URL spletnega mesta. — Zagotovite, da je spletni naslov
pravilen, preden se prijavite ali pošiljate občutljive informacije. Premislite o
prenosu uradne aplikacije svoje banke in tako zagotovite, da se boste vedno
povezali na pravo spletno mesto.

Posodabljajte operacijski
sistem in aplikacije
 Prenesite posodobitve programske opreme za operacijski sistem
svoje mobilne naprave, takoj ko vas naprava pozove, da to storite. —
Najnovejše posodobitve vam bodo zagotovile, da bo vaša naprava
varna in bo bolje delovala.

Izklopite Wi-Fi, lokacijske storitve in
povezavo Bluetooth, ko jih ne uporabljate
 Izklopite Wi-Fi, če ga ne uporabljate. — Spletni kriminalci lahko dostopajo do
vaših informacij, če povezava ni varna. Če je možno, namesto dostopnih točk uporabite podatkovno povezavo 3G ali 4G. Prav tako se lahko odločite za storitev
navideznega zasebnega omrežja (VPN), da vaši podatki med prenosom ostanejo
šifrirani.
 Ne dovolite, da bi aplikacije uporabljale vaše lokacijske storitve, razen če jih
morajo. — Te informacije so lahko uporabljene za skupno rabo ali pa razkrite in
uporabljene za vsiljevanje oglasov na podlagi vašega prebivališča.
 Izklopite povezavo Bluetooth, ko je ne potrebujete. — Zagotovite, da je povsem
izklopljena, ne pa samo v nevidnem načinu. Privzete nastavitve so pogosto prednastavljene tako, da drugim omogočajo povezavo na vašo napravo brez vašega vedenja.
Zlonamerni uporabniki bi lahko kopirali vaše datoteke, dostopali do drugih povezanih
naprav ali celo pridobili oddaljen dostop do vašega telefona za klicanje in pošiljanje
tekstovnih sporočil, zaradi česar bi lahko vi dobili visok račun.

Izogibajte se posredovanju
osebnih podatkov
 Nikoli ne odgovarjajte z osebnimi podatki na tekstovna ali
elektronska sporočila, v katerih pošiljatelj trdi, da prihaja z vaše banke
ali drugega zakonitega poslovnega subjekta. Namesto tega se obrnite
neposredno na podjetje, da potrdite njihov zahtevek.
 Redno preverjajte svoje mobilne račune, da boste lahko opazili
morebitne sumljive stroške. — Če ugotovite, da imate stroške, ki jih
niste povzročili vi, se takoj obrnite na ponudnika storitev.

Na svoji napravi ne izvajajte
t. i. jailbreakinga
 »Jailbreaking« je postopek odstranjevanja varnostnih omejitev, ki jih
je uvedel prodajalec operacijskega sistema, s čimer dobite popoln
dostop do operacijskega sistema in funkcij. Izvajanje »jailbreakinga«
na vaši napravi lahko znatno zmanjša njeno varnost in razkrije
pomanjkljivosti varnostnega sistema, ki niso bile takoj razvidne.

Varnostno kopirajte
podatke
 Veliko pametnih telefonov in tabličnih računalnikov ima zmožnost brezžičnega
varnostnega kopiranja podatkov. — Posvetujte se glede možnosti, ki so odvisne od
operacijskega sistema naprave. Z ustvarjanjem varnostne kopije pametnega telefona ali
tabličnega računalnika lahko preprosto obnovite svoje osebne podatke, če napravo
izgubite, vam jo ukradejo ali se poškoduje.

Namestite aplikacijo za
mobilno varnost
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 Vsi operacijski sistemi lahko dobijo virus. Če je na voljo, uporabite
rešitev mobilne varnosti, ki zazna in preprečuje zlonamerno
programsko opremo, vohunsko programsko opremo in zlonamerne
aplikacije poleg drugih funkcij zagotavljanja zasebnosti in protivdornih
funkcij.
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#MobileMalware

