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Hinni – vagy felkészülni –
avagy korábban is megvoltunk…



Elképzelt forgatókönyvekből…

▪ Bátorságpróba: írd alá a maradvány kockázatokat, Főnök!

▪ A medve nem játék: vezetői arckifejezések ransomware előtt és után…

▪ Én a web szolgáltatást leállítanám, de szerencsére Te vagy a főnök…

▪ Értem, hogy nem kattintott rá, Uram! Yeti lehetett, vagy a … bagoly!

▪ Nem kell azt túltolni! Ön is lehet a felelős, mint vezető!

▪ Megmondhatom Uram, hogy mi történt valójában?

▪ Gyakorlatok. Igen, igen, sok a dolog! Semmi baj, majd az életben lesz rá
lehetőség!
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A jelenlegi választék… 
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Szervezés és munkamegosztás
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A kihívások 
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Talán segíthetne a szervezetnek…

▪A felismerés, hogy jobb megelőzni, mint utókezelni és magyarázkodni

▪ Ha a védelmi lépéseket nem az éles infrastruktúrán gyakorolják a
„kölykök”

▪ A rádöbbenés, hogy szakosodni kellene, mert „Pista bá” lassan elveszti az
előnyt az okosban szerzett szoftverekkel – + hát, tényleg kell rá pénz…

▪ Pici szabályozás, mert talán könnyebben lehetne igazságot tenni

▪ A gyakorlat. Már megint valahol voltak az informatikusok… De, valahogy
felvillanyozódtak. ( - Biztos buli volt. ☺)



Köszönöm a figyelmet!

ÉS SOSE TELEFONÁLJON A BIZTONSÁG A CÉGNÉL, HOGY 
NINCS BAJ, DE… ☺


