
Stále sofistikovanější digitální hrozby a zvýšená míra násilí v areálu škol 

komplikují institucím ochranu studentů a pracovníků.

Spolupracujte se špičkou v oboru, která poskytuje komplexní řešení plnící všechny 

vaše potřeby v oblasti fyzické a kybernetické bezpečnosti.

Pomozte chránit data před 

neoprávněným přístupem

a kyberkriminalitou

Vylepšete bezpečnostní kontrolu

a inteligenci, které jsou špičkou

v oboru, a chraňte se před novými

a vznikajícími kybernetickými útoky.

Maximalizujte fyzickou 

bezpečnost

a urychlete dobu reakce v 

nouzových situacích

Mějte snadno pod kontrolou přístup 

do budov a rychle identifikujte 

hrozby s rychlejším upozorněním

a reakcí na nouzovou situaci.

Pomozte zajistit, aby byli vaši 

studenti chráněni před krádeží 

totožnosti a podvody

Vytvořte ochranu hloubkovými

a nápravnými opatřeními k zlepšení 

ochrany osobně identifikovatelných 

údajů studentů.

UNIVERZITA

36 % univerzit je každou hodinu zasaženo 

kybernetickým útokem.1

V roce 2016 se 78 % trestných činů proti univerzitním 

studentům a pedagogům nahlášených v rámci Clery 

Act stalo v areálu školy.2

Oblast vysokoškolského vzdělávání zasáhne  17 

% všech neoprávněných přístupů

k datům, kdy dojde ke krádeži osobních údajů. 

Za touto oblastí následuje zdravotnictví.3

37 % vedoucích v institucích vysokoškolského 

vzdělávání uvádí, že zámky a dveře v jejich instituci 

nejsou správně nastaveny pro bezpečnost

a zabezpečení.4

Automaticky identifikujte podezřelou aktivitu 

pomocí analýzy videa v reálném čase a současně 

vyřešte otázku zabezpečení videa a potřebu 

soukromí.

Fyzická bezpečnost a zabezpečení v areálu školy

Maximalizujte bezpečnost a vylepšete 

komunikaci při nouzových situacích pomocí 

mobilních upozornění a bezpečnostních 

aplikací.

Zajistěte, aby měli ti správní lidé přístup do 

správných prostor ve správný čas pomocí 

digitální kontroly přístupu.

Kybernetická bezpečnost a ochrana dat

Vylepšete zabezpečení osobně 

identifikovatelných informací, dat, zařízení, 

aplikací a infrastruktury.

Využijte tým více než 3500 odborníků na 

kybernetickou bezpečnost a více než 1 miliardy 

USD investované ročně do bezpečnosti.

Využijte pokročilou analýzu k rychlému 

zjištění abnormální aktivity a získejte hlubší 

vhled do kybernetických útoků.

Phishing

Chytrá a bezpečná řešení pro areály škol podporují vysokoškolské instituce při 

zlepšování ochrany studentů a pedagogů, a to online i v areálu školy.

1. VMWare, University Challenge: Cyber Attacks in Higher Education, 2016. 2. US Department of Education, Campus Safety and Security Data Analysis Cutting Tool, 2018. 

3. HUB, Higher Education – A Goldmine of Personal Data for Hackers, 2017. 4. Campus Safety Magazine, Campus Safety Access Control Survey, 2017.   
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ZAJISTĚTE STUDENTŮM BEZPEČÍ

V ONLINE PROSTŘEDÍ A V AREÁLU ŠKOLY



IT státní univerzity

Jste připraveni hovořit s odborníkem? Kontaktujte nás. 

"

Univerzita v Portoriku

„Řešení vytvořené na základě Microsoft Azure je ideální 

nejen pro školy, ale pro jakoukoli organizaci, která chce 

zajistit bezpečnost členů své komunity. Jistota, kterou 

získáte, je

k nezaplacení.“

- Efraín Vázquez-Vera, rektor, Univerzita

v Portoriku v Humacao 

Jedničky v oboru s hloubkovou zkušeností v oblasti bezpečnosti a zabezpečení areálu škol

Nahlášený 
pokus
o phishing

Blokování URL

Obnovení uživatele

Rozpoznejte a předcházejte podezřelým aktivitám a současně okamžitě informujte o incidentech napříč školním areálem.

ZJIŠTĚNÁ HROZBA
VYSLÁN STRÁŽNÍK 

Bylo zahájeno uzamčení oblasti

Zjistěte a napravte kybernetické hrozby, které ohrožují data studentů a školy. 

Maximalizujte bezpečnost studentů a jejich online
zabezpečení s nejnovější technologií.

Obnovte prosím
heslo

Upozornění na možný 
pokus o phishing  

Zastavené kybernetické útoky: 2018

Pokusy
o 

phishing
DDoS
útoky

300

44

122

Ransom
ware

Microsoft 365

Uzamčení areálu školy:
Výskyt pumy v prostorách. 

Všechny budovy jsou do odvolání 
zajištěny.

UPOZORNĚNÍ

Co říkají přední instituce 

Univerzita jižního Dánska

„Nástroje jako je Windows Defender ATP jsou tak hluboce 

integrované... že mám lepší analýzu a podrobné údaje

k posílení našeho celkového bezpečnostního profilu.“

- Bo S. Dreier, odborník na IT bezpečnost,

Univerzita jižního Dánska

https://info.microsoft.com/ww-landing-Contact-Microsoft-Education-website.html

