חדשות סייבר ונגיף הקורונה )(COVID-19
עדכון יומי ליום ה׳2.04.2020 ,

הדוח מתפרסם גם בסייברנט

הדוח מתפרסם גם במדור
"קפטן אינטרנט" של עיתון הארץ

עיקרי הדברים
.1

האקרים המזוהים עם הממשלה האיראנית ניסו לפרוץ לחשבונות מייל של עובדי ארגון הבריאות העולמי.

 .2כלי חיוג אוטומטיים ) (war dialingחושפים אלפי ארגונים שמקיימים שיחות  Zoomללא סיסמא לתוכנה.
 .3חשד לתקיפה סייבר של צפון קוריאה ) (APT Lazarusכנגד דרום קוריאה ,תוך ניצול של בהלת הקורונה.
 .4לשכת המבקרים הפנימיים ) (IIAמפרסמת קווים מנחים להתנהלות הביקורת הפנימית בעת המשבר.
 .5הרשות להגנת הצרכן מזהירה על קניית תכשירים הומאופטיים  /נטורופתיים לטיפול ומניעת קורונה.
 .6ביום שני Webinar ,בנושא אתגרי הסייבר והפרטיות בצל נגיף הקורונה של  ISACAו.Konﬁdas-
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תוכן עניינים
הציטוט היומי
איפה אפשר לקרוא את הדוחות?
איומים ,התקפות והתראות
האקרים המזוהים עם הממשלה האיראנית ניסו לפרוץ לחשבונות מייל של עובדי ארגון הבריאות העולמי
חשד לתקיפה סייבר של צפון קוריאה ) (APT Lazarusנגד דרום קוריאה ,תוך ניצול של בהלת הקורונה
פרסום זדוני של קישורים וסיסמאות לשיחות Zoom
כלי חיוג אוטומטיים ) (war dialingחושפים אלפי ארגונים שמקיימים שיחות  Zoomללא סיסמא לתוכנה
פוגען חדש בצל הקורונה משכתב קבצים בסקטור האתחול ) (MBR- Master Boot Recordלצורך גניבת מידע
סייבר וקורונה בישראל
לשכת המבקרים הפנימיים ) (IIAמפרסמת קווים מנחים להתנהלות הביקורת הפנימית בעת המשבר
 NSOמשווקת תוכנה תוכל לחזות את התפשטות הקורונה בעזרת מידע סלולרי
משטרת ישראל :עד כה ) (02.04.2020נפתחו  43חקירות בגין מקרים שונים של הפצת מידע כזב
הרשות להגנת הצרכן מזהירה על קניית תכשירים הומאופטיים  /נטורופתיים לטיפול ומניעת קורונה
סייבר וקורונה בעולם
תקיפות סייבר עלו ב 37%-במהלך החודש האחרון
המשטרה הגרמנית מורידה  10אתרי אינטרנט מזויפים בהקשר לקורונה
פתרונות
ביום שני Webinar ,בנושא אתגרי הסייבר והפרטיות בצל נגיף הקורונה של  ISACAוKonﬁdas-
העשרה
העקרונות לפיתוח אסטרטגיית היום שאחרי המשבר
חברת  Pixarהוציאה רקעים לזום ואפליקציות וידאו  (:תהנו!
שירותי סייבר בחינם לתקופת הקורונה
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הציטוט היומי
״אני חושב שההשפעות של נגיף הקורונה יהיו דרסטיות יותר מההשפעות של פיגועי הטרור  .9/11לא רק ביחס
למעקב ,אחר אזחרים אלא בהיבטים רבים של החברה שלנו .ולמרות שדברים רבים שלעולם לא יהיו מקובלים בזמן הרגיל
1

הם דברים סבירים לעשות כרגע ,עלינו לדאוג שנוכל להחזיר אותם שוב לאחר שהמגיפה הנוכחית תסתיים.״

ברוס שנאייר,
מומחה אבטחת מידע עולמי

איפה אפשר לקרוא את הדוחות?
ערוץ הטלגרם:
https://t.me/corona_cyber_news
טוויטר:
https://twitter.com/konﬁdas
פייסבוק:
https://www.facebook.com/konﬁdas
אתר האינטרנט של קונפידס:
https://www.konﬁdas.com
הבלוג של קונפידס:
https://medium.com/konﬁdas

https://www.schneier.com/blog/archives/2020/03/privacy_vs_surv.html

1
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איומים ,התקפות והתראות
האקרים המזוהים עם הממשלה האיראנית ניסו לפרוץ לחשבונות מייל של עובדי ארגון הבריאות העולמי
זוהו ניסיונות פריצה לארבעה חשבונות של גורמים מהותיים בארגון הבריאות העולמי ) .(WHOניסיונות אלו בוצעו על ידי
קבוצת האקרים שמזוהה עם איראן .מתחילת חודש מרץ זוהו נסיונות של שליחת הודעות פישינג לעובדי ארגון הבריאות
2

העולמי לצורך גניבת פרטי ההתחברות שלהם .דובר הארגון הודיע שאף אחד מניסיונות הפריצה לא צלח עד כה.
חשד לתקיפה סייבר של צפון קוריאה ) (APT Lazarusנגד דרום קוריאה ,תוך ניצול של בהלת הקורונה

 RedDrip Teamפרסמו בטוויטר תמונה של מספר מסמכים הכתובים בשפה קוריאנית ,בהם נטען בפני הקורבן ,שקיבל את
המסמך ,כי היה בקרבת חולה קורונה ועליו לפרט את פעולותיו בזמן המפגש עם החולה .בעת פתיחת המסמכים רץ קטע
43

קוד זדוני בעמדה הנתקפת ,שמתקין תוכנה המאפשרת לתוקף גישה מרחוק לכלל קבצי המחשב הנתקף.
פרסום זדוני של קישורים וסיסמאות לשיחות Zoom

אתרים ייעודיים ,פורומים וציוצי טוויטר מפרסמים קישורים וסיסמאות לשיחות זום ,בין אם בגדר מתיחה ובין אם לצורך הפצת
5

תכנים זדוניים למשתתפים בשיחה .בנוסף לכך הוקמו ערוצי יוטיוב שמטרתם להציג הקלטות משיחות זום שחדרו אליהן.
כלי חיוג אוטומטיים ) (war dialingחושפים אלפי ארגונים שמקיימים שיחות  Zoomללא סיסמא לתוכנה

אנשים רבים מקיימים שיחות  Zoomללא סיסמא מה ,שמשאיר אותם חשופים להאזנות של האקרים או להצטרפותם
לשיחות .על פי נתונים שנאספו באמצעות כלי אוטומטי חדש לגילוי פגישות  Zoomללא סיסמא ,המכונה " ,"zWarDialיש
מספר רב של פגישות בתאגידים גדולים שאינן מוגנות בסיסמא .לכל שיחת ועידה ב Zoom-מוקצה מזהה המורכב מ 9-עד
 11ספרות .פעולת ההאקרים מבוססת על ניסיון לקלוע באופן אקראי למזהה הקוד וכך להיכנס לשיחות שאינן מוגנות
בסיסמה .לכלי החדש יש סיכויי הצלחה של  14%לכל מזהה שהוא מנסה ,והוא יכול לזהות כ 100-שיחות בשעה ממחשב
בודד .פירוש הדבר הוא שאם מריצים את הכלי עם מספר מחשבים במקביל ,ניתן להגיע בשעה לאלפי שיחות שאינן מוגנות
בסיסמה .בבדיקה שנעשתה לאחרונה עלה כי כמה מהחברות הגדולות בעולם ,כולל בנקים גדולים ,חברות ייעוץ
בינלאומיות ,קבלני ממשל וחברות דירוג השקעות ,מקיימות שיחות חסויות ללא סיסמא .מצ״ב טבלה המפרטת את
התפלגות שיחות ה Zoom-שנמצאה על ידי  ,zWarDialלפי תעשייה .באמצעות  zWarDialנמצאו כ 2,400-פגישות
6

פתוחות בפחות מ 24-שעות .מומלץ מאוד להגדיר סיסמאות כברירת מחדל ) (password-by-defaultלשיחות .Zoom

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-cyber-iran-exclusi-idUSKBN21K1RC
https://twitter.com/RedDrip7/status/1245557988401623040

2
3

4

https://www.nknews.org/2020/04/north-korean-linked-cyberattack-uses-fear-of-coronavirus-to-trick-victims/
https://www.zdnet.com/article/the-internet-is-now-rife-with-places-where-you-can-organize-zoom-bombing-raids/
6
https://krebsonsecurity.com/2020/04/war-dialing-tool-exposes-zooms-password-problems/
5
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קמפייני פישינג הגונבים פרטי הזדהות במסווה של הצעת הקלה כלכלית לאזרחים לאור קשיי הקורונה
חברת  Proofpointחושפת מספר קמפיינים בארה״ב ,אוסטרליה ,ובריטניה בהם תוקפים מנצלים את הקושי הכלכלי הנובע
ממגפת הקורונה ומפתים משתמשים ללחוץ על לינקים ולהוריד קבצים שכביכול יסיעעו להם לקבל הטבה כלכלית ,כגון
הקלה במיסים או קבלת סכום כסף חד פעמי.

7

פוגען חדש בצל הקורונה משכתב קבצים בסקטור האתחול ) (MBR- Master Boot Recordלצורך גניבת מידע
חוקרי  MalwareHunterTeamגילו פוגען חדש שגורם למשתמש לחשוב שהוא תחת מתקפת כופר ,כל זאת לטובת גניבת
מידע .ברגע שהפוגען רץ על המחשב ,הוא פותח חלון שאי אפשר לסגור ,כיוון שהפוגען מונע את האפשרות לסגור חלונות
במערכת ההפעלה  .WIndowsתוך כדי כך משכתב הפוגען את כלל סקטור האתחול )האחראי על העלאת מערכת
ההפעלה על המחשב( ולאחר מכן מבצע אתחול למחשב .עקב שינוי הגדרות סקטור האתחול ,לא מתאפשרת למשתמש
כניסה למחשב .בזמן שהקורבן מנסה להתמודד עם הבעיה ,נגנב המידע שבמחשב.

https://www.proofpoint.com/us/threat-insight/post/coronaviruscovid-19-payment-lures-rise

7
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סייבר וקורונה בישראל
לשכת המבקרים הפנימיים ) (IIAמפרסמת קווים מנחים להתנהלות הביקורת הפנימית בעת המשבר
בעקבות משבר הקורונה לשכת מבקרי הפנים מפרסמת קווים מנחים עבור ביקורת פנימית ומציעים לכל מבקר לשקול על
פי דעתו ובהתאם לנסיבות את דרך ההתנהלות .מבין הקווים המנחים והשינויים המומלצים לתוכנית העבודה נמצאת בחינת
סיכוני אבטחת מידע וסייבר  -״כחלק מהתמודדות עם מניעת התקהלות וצמצום החשיפה לקורונה ,ארגונים רבים עוברים
לעבודה מהבית .בחלק מהמקרים מדובר בשגרות קיימות ובאמצעים טכנולוגיים קיימים בהם מוגבר השימוש ,ובחלק
מהמקרים מדובר ביצירת שגרות חדשות ויישום לראשונה של אמצעים טכנולוגיים לעבודה מרחוק .אלה ואלה עשויים
להגביר את החשיפה לסיכוני אבטחת מידע וסייבר .המבקר הפנימי עשוי להשתלב בתהליכים אלה כיועץ לבקרה ,או לבצע
)זמן קצר לאחר יישומם( ביקורות לבחינת טיפול בחשיפות ואפקטיביות אמצעי ההגנה״ .עוד ממליצה הלשכה ,בין היתר ,על
השתתפות בוועדות ניהול המשבר ,הגברת החשיפה לסיכוני מעילות ,התאמת הבקרות לשינויים בתהליכי העבודה וביקורת
8

על התרשלות בביצוע בקרות מהותיות.

 NSOמשווקת תוכנה תוכל לחזות את התפשטות הקורונה בעזרת מידע סלולרי
קבוצת  NSOהישראלית מנהלת שיח עם מספר מדינות ברחבי העולם וטוענת כי חלקן כבר בוחנות את התוכנה .הקבוצה
טוענת כי התוכנה תפתור את בעיית הנגיף ברחבי העולם במהירות בכך שתספק לממשלות מידע נרחב על התפשטות
9

הנגיף ותאפשר קבלת החלטות מושכלות יותר.

משטרת ישראל :עד כה ) (02.04.2020נפתחו  43חקירות בגין מקרים שונים של הפצת מידע כזב
המשטרה מחדדת שחל איסור מוחלט על הפצה ושרשור של מידע כזב ) ,(fake newsשתכליתו לזרוע בהלה בקרב הציבור.
10

מידע רלוונטי ומוסמך ,הכולל עדכונים והנחיות רשמיים ,יופצו רק על ידי הגורמים המוסמכים לכך ובאתר משרד הבריאות.
הרשות להגנת הצרכן מזהירה מפני קניית תכשירים הומאופתיים/נטורופתיים לטיפול ומניעת קורונה

בעקבות עבודת מודיעין שביצעה הרשות ,התגלו מקרים של מכירת תכשירים המתחזים לרפואיים ,שלהם כביכול סגולות
רפואיות לטיפול וחיסון מפני וירוס הקורונה .העוסקים הרלוונטיים נקנסו תוך ימים ספורים .הם פרסמו את מוצריהם
באמצעות סרטונים ,אתרים ועוד ,ששווקו את המוצרים בטענות כמו "הימנעות מקורונה"" ,מנצחים את הקורונה"" ,חיסון נגד
11

קורונה" ו"משמיד את חיידק הקורונה".

8

https://trailer.web-view.net/Show/0XC759171D0D7F4CE4BAA00B46BC0FF6B91F0B3A602DFD942F11E29AB6E089A35DFD1655846E94A209.ht
m
9
https://www.bbc.com/news/health-52134452
https://www.gov.il/he/departments/news/police_covid-19_information_general

10

https://www.gov.il/he/departments/news/cpfta_newsnaturopatcoron

11

31 Rothschild Blvd.Tel Aviv, 6578414
O ce: +972-3-6444417 | info@konﬁdas.com | www.konﬁdas.com
6 of 10

© All Rights Reserved. Konﬁdas Digital Ltd.

סייבר וקורונה בעולם
תקיפות סייבר עלו ב 37%-במהלך החודש האחרון
על פי נתונים של חברת  ,CloudFlareשביצעה ניתוח של תעבורת הרשת באנגליה ,נמצאה עליה של  37%במתקפות
12

הפישינג.

בנוסף ,בדוח של  Barracudaניתן לראות כי בהשוואה לתחילת פברואר ,מתקפות הדיוג הממוקדות )spear
13

 (phishingהקשורות בקורונה עלה פי  9ומספרן עמד בסוף מרץ על קרוב ל.10,000-

המשטרה הגרמנית הורידה מהרשת עשרה אתרי אינטרנט מזויפים בהקשר של וירוס הקורונה
עשרת האתרים שהורדו מהרשת הציעו הצעות שקריות ללקוחותיהם ,מכרטיסי אשראי ״אנטי-בקטריאליים״ ועד
לאפליקציות מעקב אחר התפשטות נגיף הקורונה .אותם אתרים התחזו לאתרים מוכרים ,בניסיון לנצל את הבהלה השוררת
14

באוכלוסיה עקב התפשטות הנגיף.

פתרונות
ביום שני יתקיים  Webinarמשותף ל ISACA-ו Konﬁdas-בנושא אתגרי הסייבר והפרטיות בצל נגיף הקורונה
חברת  Konﬁdasבשיתוף עם  ISACAמזמינות אתכם להשתתף בסמינר מקוון ) (Webinarבו ידונו באתגרים של ארגונים
בתקופת הקורונה ,בשימוש באמצעים טכנולוגיים ,בשינוי תהליכי עבודה בארגון ובהתמודדות עם איומי הסייבר בצל
המשבר .הסמינר יתקיים ביום שני ה 6.4.2020-בשעה  .17:00להרשמה לחצו על הלינק.

העשרה
העקרונות לפיתוח אסטרטגיית היום שאחרי המשבר
במאמר הרביעי בסדרה ,מנתח אל"מ )מיל (.שי שבתאי ,יועץ אסטרטגי בכיר בחברת  ,Konﬁdasאת העקרונות לאסטרטגיית
היום שאחרי המשבר .אסטרטגיית זו אינה מקבילה לתכנית חילוץ להחזרת הכלכלה הנוכחית עם התאמות .במקום זאת,
מדובר בהסתכלות לעתיד ובניין יכולות לאומיות תוך הערכות למשברים חמורים יותר ,מתן דגש להעצמת יתרונות )תזת
בניין הכוח של פרופ' בן ישראל( ,סגירת פערים קריטיים ,מיצוי הזדמנויות ובחירה בדילמות ממתחים אינהרנטיים )למשל,
15

האם להרחיב את תעשיית המידע המאפשרת עבודה מהבית או להשקיע ביכולת ייצור תעשייתי לאומית?(.
16

חברת  Pixarהוציאה רקעים לזום ולאפליקציות וידאו  (:תהנו!

https://www.infosecurity-magazine.com/news/cyberattacks-up-37-over-past-month/
https://blog.barracuda.com/2020/03/26/threat-spotlight-coronavirus-related-phishing/
https://www.dutchnews.nl/news/2020/04/dutch-police-take-10-corona-fraud-webshops-o -line/

12
13
14

https://medium.com/konﬁdas/how-to-win-the-covid-19-insurgency-world-war-3rd-follow-up-planning-the-day-after-7b6c6f2c2d7d

15

https://www.facebook.com/35245929077/posts/10158374573524078/

16
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שירותי סייבר בחינם לתקופת הקורונה
17

ריכזנו לנוחיותכם את המוצרים והשירותים בתחום הסייבר הניתנים בחינם במהלך תקופת הקורונה.
הטבלה מתעדכנת על בסיס יומי.

מספר

שם חברה

השירות המוצע

.1

Konﬁdas

חברת הייעוץ קונפידס מציעה הערכת סיכוני סייבר בחינם .ההערכה כוללת סקירה של

.2

Cygov

.3

Domaintools

.4

Indusface

.5

coronavirusp
hishing

.6

ITU

אתר החברה והנכסים הדיגיטליים שלה ,חשבונות מדיה חברתית המקושרים לעובדים
בכירים והיבטי הרשת וטכנולוגיות המידע של החברה .החברה מפעילה מוקד חירום
לאירועי סייבר בטלפון  03-6444414או במייל Attackhelp@konﬁdas.com
חברת  CyGovמציעה שירות חינמי של תשתית בניית חוסן אבטחתי לחברות שעובדות
מרחוק .במסגרת השירות מציעה החברה תוכנית לניהול סיכונים ,הכוללת סט של חוקים
שמטרתם לצפות ולנהל איומים במיוחד עקב משבר הקורונה.
חברת  Domaintoolsפרסמה דוח של כלל הדומיינים המזוייפים שנוצרים בהקשר של
נגיף הקורונה .על מנת להשאיר את מערכות ההגנה מעודכנות ככל הניתן ,יש להזין
דומיינים חשודים כדי לחסום גישה אליהם ולצמצם משמעותית את הסיכוי להיחשף
להונאת הסייבר הבאה.
חברת  Indusfaceהודיעה על מתן שירותי אבטחת מידע שונים לחברות שספגו פגיעה
כתוצאה מווירוס הקורונה למשך חודש ללא עלות.
באתר החברה ניתן למצוא מידע אודות מרבית מתקפות הפישינג שפוקדות את העולם
כתוצאה מהתפרצות נגיף הקורונה .המידע מחולק לפי נושאים :נשלח מטעם ארגון
הבריאות העולמי ,פייק ניוז ,מכירת מוצרים מזויפים ועוד .ניתן לערוך בו חיפוש על פי מילות
מפתח ולזהות אם נפלתם קורבן למתקפת פישינג.
ה ITU-משיק פלטפורמה חדשה המספקת תמיכה למדינות בהתמודדותן עם היבטי סייבר
של משבר הקורונה .הפלטפורמה מאפשרת שיתוף פעולה בין עשרות גורמים בכל העולם.

17

המוצרים והשירותים המפורטים מטה מוצעים מטעם החברות עצמן ואין לראות בפרסום שלהם המלצה מטעם קונפידס לשימוש בהם.
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.7

Global Cyber

החברה פרסמה ״חבילות הגנה״ חינמיות לצמצום נזקי סייבר ,הכוללת סדרת סרטונים

Alliance

המסכמים פעולות עיקריות שיש לבצע על מנת לצמצם את רמת החשיפה של ארגונים
קטנים לאיומי סייבר.
מכללת  See Securityמציעה לציבור הישראלי הזדמנות ללמוד קורס מקוון ללא תשלום

.8

See Security

.9

Proofpoint

.10

sndbox

חברת  Sandboxמציעה מערכת חינמית שמיועדת לניתוח קבצים חשודים ושיתוף מידע
בין חוקרים.

.11

Cyber Risk
Aware

לאור עליה במתקפות הסייבר לצד התפשטות הקורונה ,חברת Cyber Risk Aware

.12

Minerva Labs

.13

מערך הסייבר
הלאומי

.14

Odix

.15

Intezer

בנושא " .,"Introduction to Cybersecurityהקורס מוצע בשיתוף עם חברת Cisco
העולמית ,ומעניק תעודת  Ciscoלמסיימים אותו בהצלחה.
חברת  Proofpointמציעה סט חינמי של חוקי  IDSלזיהוי תקיפות הקשורות בנגיף
הקורונה .יחידת המחקר של החברה זיהתה  42חתימות של איומי סייבר הקשורים לנגיף,
ביניהן חתימות המכילות מיילים ,קבצי  ,Wordדפי אינטרנט ,חשבונות משתמשים ועוד.

מציעה לחברות לבצע תרגילי פישינג בחינם לעד כ 100-מעובדיהן.
החברה מספקת פתרון ייחודי להגנה על המחשבים הביתיים המתחברים לארגון .הפתרון
אינו מצריך התקנה ,הרשאות או הפעלה מחדש של המחשב ,והוא מגן על המחשב אך ורק
לאורך החיבור לרשת הארגונית .בגמר ההתחברות ,החברה נעלמת כלא הייתה ,ובכך
שומרת על הארגון ,מצד אחד ,ועל תקנות הפרטיות ,מצד שני .מינרווה נרתמת לעזור
לעסקים בתקופה זו ומציעה את הפתרון ל 30-יום ללא עלות.
מערך הסייבר הלאומי וקמפוס  ILהשיקו קורס חינמי ,״מקדם הגנה בסייבר״ ,לציבור
הרחב .הקורס מקנה עקרונות בסיסיים ,כמו היכרות עם עולם הסייבר והסכנות המרכזיות
שבו ,כלים פשוטים לצמצום הסכנה ,שיטות לזיהוי הנדסה חברתית ועוד.
חברת  ,Odixהמפתחת ומספקת פתרונות ניטרול נוזקות ) (malwareהמסתתרות
בקבצים ,תעניק לחברות רישיון לשימוש במוצר הלבנת קבצים לתקופה של  60ימים חינם.
פתרון  Odix NetFolderמאפשר את הלבנת כל הקבצים המגיעים מפורטלים לרשת
הארגונית .המערכת ניתנת להטמעה מהירה.
אינטזר פיתחה טכנולוגיה המכונה  ,Genetic Malware Analysisשמביאה בשורה
מהפכנית של גילוי איומי סייבר על ידי מציאת המקורות הגנטיים של כל קוד תוכנה.
אינטזר מאפשרת לארגונים לגלות איומי סייבר מודרניים ,ומציעה פתרונות בתחומי אבטחת

31 Rothschild Blvd.Tel Aviv, 6578414
O ce: +972-3-6444417 | info@konﬁdas.com | www.konﬁdas.com
9 of 10

© All Rights Reserved. Konﬁdas Digital Ltd.

ענן ותגובה לאירועי סייבר.
.16

Orca Security

.17

Cyber 2.0

.18

Rookout

.19

SafeHouse

.20

CyberArk

.21

KAPE

החברה מאפשרת לחברות בסקטורים שנפגעו )תיירות ,מלונאות ,אירועים ועוד( חצי שנה
גישה חינם לפלטפורמת אבטחת הענן שלה.
החברה מספקת הגנה מפני התפשטות התקפות סייבר בתוך הארגון ומחוצה לו ,והיא
תספק את המערכת שלה בענן או בהתקנה מקומית ללא עלות במהלך תקופת הקורונה.
חברת  ,Rookoutהמפתחת מוצר ל ,production debugging-מחלקת רשיונות חינם עד
סוף  2020לארגוני בריאות ורפואה הנלחמים בנגיף הקורונה.
אפליקציית ההגנה מבית  ,SafeHouseשמקנה הגנה ופרטיות ברשת ,שומרת עליכם בכל
זמן ובכל מקום ,במיוחד עכשיו .לנוכח המצב והשימוש המוגבר בטלפונים ניידים ועבודה
מהבית ,החברה מעניקה למשתמשים בישראל חודש שימוש בחינם.
חברת סייברארק מציעה את  ,CyberArk Aleroפתרון שנועד לספק גישה פריבילגית קלה
ומאובטחת למשתמשים מרוחקים ,לרבות עובדים וספקי צד שלישיCyberArk Alero .
משלב בפתרון אחד גישת אפס אמון ,אימות זהות ביומטרי והקצאת גישה , just-in-time
ללא צורך ב ,VPN-התקנת תוכנה ) (agentsאו סיסמאות.
כך מתאפשרת גישה מאובטחת לעובדים מרוחקים למערכות קריטיות המנוהלות על ידי
סייברארק .הפתרון מוצע בחינם עד סוף חודש מאי ללקוחות סייברארק.
החברה ,המתמחה בהצפנה של מידע דיגיטלי ופתרונות גלישה אנונימית ,מציעה שימוש
חינמי עד סוף תקופת ההסגר ברשת וירטואלית פרטית ) ,(VPNהמאפשרת גלישה
אנונימית מאובטחת המגינה על פרטיות המשתמש.

*** סוף המסמך ***
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