
KONTROLNÍ SEZNAM 
Jak zabezpečit vaše pracoviště při práci z domova?

Zabezpečení vašeho pracoviště

Zvolte polohu obrazovky tak, aby ani členové 
rodiny, ani cizí lidé (například soused přes 
okno) nemohli nerušeně prohlížet zobrazované 
informace.

Ujistěte se, že je vaše domácí Wi-Fi připojení 
zabezpečené. Většina Wi-Fi připojení je 
zabezpečena dobře, ale zejména starší 
instalace mohou mít slabá místa.

Firemní zařízení (stolní počítač, notebook 
a mobilní telefon) by neměla být zpřístupněna 
dětem nebo jiným členům rodiny. (NDA platí 
i na home office!)

Pokud je to nezbytné, použijte na obrazovku 
filtr zajišťující soukromí. (Doporučujeme jej také 
pro práci na cestách.)

Trénink vašeho chování

Aktivujte zámek obrazovky pokaždé, když 
opustíte své pracoviště.

Neposílejte citlivá data nezašifrovaná ani jinak 
nechráněná e-mailem.

Neposílejte firemní informace prostřednictvím 
soukromých e-mailových účtů.

Nenechávejte doma povalovat žádné 
informace, například tištěné dokumenty. 
Veškerá data a informace by měly být 
chráněny před členy rodiny.

 Telefonování nebo videohovory z domova

Ztlumte váš mikrofon, když jej nepoužíváte.

Přijímejte hovory pouze s headsetem, 
sluchátky nebo ve smartphonu – nepoužívejte 
reproduktory v notebooku.

Ve výchozím nastavení deaktivujte kameru, 
a pokud je to možné, nechávejte ji zakrytou. 
Nejen, že to šetří šířku pásma, ale také zabráníte 
tomu, aby byly viditelné citlivé informace.

Během videohovoru rozmažte pozadí, abyste 
zabránili náhodnému vyzrazení důvěrných 
informací.

Během probíhající tele- nebo videokonference 
neopouštějte pracoviště.

Netelefonujte na veřejnosti (na balkóně, na 
terase a tak dále.

Buďte opatrní při sdílení obrazovky. Dávejte si 
pozor, jaký obsah s ostatními účastníky sdílíte.
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Jak vám můžeme pomoci?  
Spojte se s námi pro více informací  
o našich službách v oblastech 
Future Workplace a Security.

T: +420 241 405 297
E: info.cz@softwareone.com

www.softwareone.cz


	Check Box 6: 
	0: 
	0: Off
	1: Off

	1: 
	0: Off
	1: Off

	2: 
	0: Off
	1: Off

	3: 
	1: Off
	0: 
	0: 
	0: Off
	1: Off

	1: 
	0: Off
	1: Off

	2: 
	0: Off
	1: Off

	3: 
	0: Off
	1: Off






