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A TÁVMUNKA az új normális: 
Dolgozz bárhonnan bármilyen eszközön 
BIZTONSÁGOSAN!
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Covid19 és az otthoni munkavégzés új kockázata

Cyber Security 2022 / trendek

• Kihívás: gyors és biztonságos otthoni munkavégzés

• Felgyorsult vállalati digitalizáció -> új kockázatok megjelenése

• A távmunkások nem (mindig) kapcsolódnak a vállalati hálózathoz

• Potenciálisan nem biztonságos együttműködési-kapcsolódási megoldások használata

• A  munkavállalók közötti személyes kommunikáció hiánya növeli az adathalász levelek sikerességének arányát

> A távmunka biztonsági támogatása folyamatos elvárás

az adatvédelmi incidensek
átlagos költsége

3,68 millió USD

az üzleti vezetőknek úgy érzi, 
hogy a kiberbiztonsági

kockázatok növekednek

68%-a

vállalatnál nincs
kiberbiztonsági szakértő

10-ből 8

a szervezetek körében
tapasztalt adathalász

kísérleteket

88%

(Source: State of The Phish 2020 Report) (Source: Hiscox Cyber Readiness Report 2021) (Source: Accenture Cost of Cybercrime Study) (Source: IBM Cost of a Data Breach Report 2021)
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HO kihívások és 
alternatívák
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VPN vs. Távoli hozzáférés/kapcsolat

Remote Access
VPN Távoli elérés  (Tensor)

Telepítés
• Komplex konfigurációs folyamat 
• Dedikált tanúsítványt igényel

• Egyszerű telepítési folyamat néhány kattintással 

• Biztonsági tanúsítványok nem szükségesek

Karbantartás

• Folyamatos karbantartást igényel
• Nehézkes az AD-fiók beállítása és a VPN telepítése
• Munkaigényes az általános felhasználókezelés

• Központilag konfigurált 
• Automatikusan skálázódik és optimalizált a legjobb 

végfelhasználói élmény érdekében
• Eszköz- vagy csoportszintű felhasználókezelés

Kompatibilitás
• A különböző gyártók VPN kliense és VPN szervere 

inkompatibilitást és kihívásokat eredményezhet 

• Egy teljes, integrált megoldás, ami tartalmazza az 
• online találkozókat
• IT-infrastruktúra-felügyeletet
• javításkezelést

Teljesítmény
• Jelentős romlás, mivel minden adatot a hálózaton 

keresztül küldenek, és a feldolgozás a felhasználók távoli 
eszközén történik

• A képernyőképek továbbítása, így nagyon kis sávszélességre van 
szükség.

• Gyors és megbízható felhasználói élmény eszköztől függetlenül

Költségek

• Munkaigényes beállítás és karbantartás
• Magas szerver- és sávszélességköltségek 
• Az alkalmazáslicencelés gyakran további licenceket igényel 

a BYOD-eszközökhöz
• További követelmények a licencek megfelelőségének 

ellenőrzésére (kockázati megfelelés) 

• A telepítés és a bevezetés néhány óra
• Nincsenek további szerver- vagy átjáróköltségek
• Alacsony a sávszélességre gyakorolt hatás 
• Nincs szükség további licencekre
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TeamViewer –

>320 millió aktív felhasználó
>2000 nagyvállalati ügyfél
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A legnépszerűbb megoldás: 

A hatékonyság fokozása innovatív távoli 
hozzáféréssel és támogatással, 

biztonságos videokonferenciákkal, 
távoli IT-kezeléssel és AR-

támogatással.

Világszínvonalú szolgáltatások 
platformokon átívelő IT-támogatással, 

univerzális távoli hozzáféréssel és 
zökkenőmentes, ügyfélközpontú 

megoldásokkal.

Az ipari folyamatok és munkamenet 
digitális javítása, támogatása és 

átalakítása a teljes értékláncban AR és 
IoT megoldásokkal.

Nagyvállalati IT-
megoldások

Azonnali IT megoldások Ipar 4.0 megoldások



A TeamViewer a távelérés és kapcsolódás globális
vezetője Telepítések

2020 Augmented Reality
Acquisition - Ubimax

2007 20152010

1  Mio.

2019 listed in MDAX

2018 TeamViewer Tensor, TeamViewer IoT 
and TeamViewer Pilot

2016 TeamViewer IoT Investment

2021 Customer Engagement 
Platform Acquisition - Xaleon

1 bn

100  Mio.

2005

> 2.5 bn

>1,400
Munkavállaló 

világszerte

>320m
Aktív végpont

> 2,000
Vállalati ügyfél

>600k
Előfizető

Székhely
Göppingen, GER

2021 Augmented Reality 
Acquisition - Upskill

Irodák
EMEA, USA & APAC

2021 3D visualization & Mixed 
Reality Acquisition - Viscopic
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Mire van szükség vállalati IT biztonsági szempontból? 

Vállalati igények 

Egyetlen platformról

Távfelügyelet és
távoli irányítás

Bárhonnan és bármikor
biztonságosan dolgozhassanak

az alkalmazottak VPN nélkül

Távmunka

A szerverek és más eszközök
kezelése és vezérlése

Gyors hibaelhárítás

Állásidő minimalizálása

Távoli hozzáférés

Produktív 
Gyors 

Valós idejű 

Távoli támogatás

Biztonságosan, 
bárhonnan.

Videokonferencia és 
együttműködés

Biztonságos
képernyőmegosztó

Társböngészési és
chat-technológia

Ügyfélelkötelezettség

Kiterjesztett valóság
az okostelefon kameráján

keresztül

AR Távoli támogatás

Távoli hozzáférési és
távvezérlési funkciók

integrálásával
mobilalkalmazásaiba

Mobil 
App támogatás
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TeamViewer Tensor4



Backbone Connectivity Platform

Biztonságos, megbízható, globális kapcsolódási platform

TeamViewer Tensor

100% Felhő

Masszívan skálázhatóinfrastructure

Magas biztonsági 

szabvány

Kétfaktoros hitelesítés

and end-to-end encryption

Megbízható

~999.9% -os üzemidő

Alacsony látencia

kapcsolat

Legmagasabb minőség

5 csillagos minőségi 

pecsét

Zero tudás alapú

principle

Nagy hálózat

~1,000 router

Vállalati IT 

támogatás

Ügyfél-

támogatás
Távoli munka

Távoli szerver 

elérés

Gépek és

berendezések

Mobileszköz-

támogatás

AR Távoli 

támogatás

Co-Browsing

támogatás

Mobil-

alkalmazás

támogatás

TeamViewer Tensor



Biztonságos, megbízható infrastruktúra, technológia és folyamatok

TeamViewer Tensor Security

Brute Force elleni védelem

Kötelező jelszóvisszaállítás

https/SSL Protokol

RSA 4096 RSA 
privát/nyilvános kulcscsere

256 Bit AES munkamenet 
kódolás

SOC2 Tanúsítvány és 
megfelelés

ISO 27001 Tanúsítvány

HIPAA Megfelelés

Biztonsági képernyő

TeamViewer termékek és
licencek központi kezelése

Patch 
Menedzsment



TeamViewer Tensor
A teljesítmény és a biztonság új
szintjét nyújtja a távoli kapcsolat 
létrehozásában

Zökkenőmentesen

integrálódik

a vállalati biztonsággal

Teljesen felhő alapú

Smart-SaaS 

architektúra

Közvetlen csatlakozás

Windows asztali

számítógépekhez Mac 

számítógépekről és

fordítva

Végponttól végpontig

256 Bites titkosítás

minden kapcsolatra

és adatra

A platformon belül végrehajtott 

minden művelet részletes 

naplózása a fokozott SOC 

auditálhatóság érdekében



1. Single-Sign-On

A központosított
jelszókezelés jelentősen
csökkenti az IT terheket

TeamViewer Tensor

3. Vállalati jelentéstétel 

& Audit
Támogatja a belső ellenőrzési
követelményeket és betartja a vállalati
biztonsági irányelveket.

4. Biztonság 
Korszerű technológia
+ bevált módszerek

+ 15 év tapasztalat
= a biztonság a génjeinkben 
van 

2. Tömeges telepítés 
Azonnali bevezetés az üzleti 
műveletek megszakítása 
nélkül.

• Titkosítás: RSA 4096 RSA privát/nyilvános kulcscsere
és 256 bites AES munkamenet kódolás

• SOC2 tanúsítvány és megfelelés
• ISO 27001 tanúsítvány
• HIPAA-kompatibilis
• Brute Force védelem
• Kényszerített jelszó-visszaállítás
• https/SSL protokoll



6. Feltételes hozzáférés

A vállalati biztonsági irányelvek
érvényesítése a legnagyobb
részletességgel

TeamViewer Tensor

5. Dolgozon bárhonnan
Dolgozzon távolról anélkül, hogy a 
VPN vagy a feldolgozási sebeség
által okozott hálózati késleltetés

miatt veszítene hatékonyságából.



A 6 legfontosabb indok a TeamViewer Tensor 
bevezetése mellett

Könnyű használat
Feladatautomatizálás és

szkriptelés

Teljesítmény
Gördülékeny 

képernyőmegosztás, 
nagyméretű fájlok telepítése, 

akár mobilon is

Hatékonyságnövelés
FTR csökkenése

Integráció
ServiceNow, Intune, 

Salesforce és sok más

Biztonság
Egyszeri bejelentkezés, 

feltételes hozzáférés, 2FA

Könnyű 
telepíthetőség
Csendes bevezetés
Tömeges telepítés



1

Miért a TeamViewer Tensor a távoli hozzáférés 
biztosításához?

Skálázhatóság

Biztonság

2

Produktivitás5

6 KezelhetőségAzonnali és lineáris skálázás a 
vállalati igényeknek megfelelően

Produktív, biztonságos távoli
munkahelyet biztosít az üzletmenet
folytonossága érdekében

3 Auditálhatóság
Iparági tanúsítvánnyal rendelkező 
biztonság az adatvédelem 
érdekében, teljes körű naplózással 
és jelentéskészítéssel Használja ki a VPN-en túli távoli

hozzáférés teljesítményét, 
biztonságát és alacsonyabb TCO-ját

Működtesse vállalkozását távolról 
egyetlen integrált felhőmegoldással: 
• távoli hozzáférés, 
• távoli támogatás, 
• eszközkezelés, végpontvédelem, 
• együttműködés 

Hatékonyság4

A vállalati biztonsági irányelveknek való
megfelelés az egyszeri bejelentkezés és
a feltételes hozzáférés segítségével



Köszönöm a figyelmet!

Leading global software distributor 
focusing on enterprise IT solutions

contact@prianto.hu
www.prianto.hu


