
Cloud Business Security

Тунио Зафер
CEO, pCloud AG

Cloud Forum Bulgaria1 / 13 14.04.2016



2 / 13

Какви са актуалните потребности на бизнеса?
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от служителите неглижират
процедурите за сигурност

Всичко това би се обезмислило без надеждно
съранение на информацията

от служителите споделят
паролите с колеги

от служителите са готови
да продадат фирмените пароли

от 
ората ползват едни и същи
пароли навсякъде

от бизнес информацията на
компанията се споделя с

външни лица

от компаниите не преустановяват
достъпа на бивши служители до

данните

1/4 2/3 1/5

60% 70% 40%
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Какво още заплашва сигурността на бизнес
информацията извън облака?

Те�ническа повреда,
загуба или кражба

При�ващане на данните
от трети лица

Природни катаклизми,
които да повредят сървърите

Външна комуникация
на служителите
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Едно място за съ�ранение

Настояще и бъдеще в работния процес на
компаниите

Защо Cloud Storage?

Достъп отвсякъде и на всякакви устройство
Съвместна работа
Екипи и нива на достъп
Мониторинг на процесите
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Бекъп Криптиране

Сигурността, която дава Cloud Storage

Съ�ранение ISO процедуриТрансфер
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Нежелан достъп до информацията ви може да имат трети лица като:

�акери и конкуренти Разследващи органи

Поверителност на данните в облака
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Решението

Client-side encryption Zero-knowledge privacy
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Решение на pCloud за сигурност

pCloud Crypto. Как работи?

Само вие имате достъп
до тя�

pCloud не знае какво
съ�ранявате в облака

5 копия на всеки
ваш файл

Файловете се криптират на
вашето устройство
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pCloud Crypto Hacking Challenge

+ 2800 �акера

Защо pCloud Crypto?

6 месеца 0 Crypto �ака$ 100, 000 награда
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pCloud Business
Интелигентно управление информацията на компанията

Всеки клиент на pCloud Business получава безплатно pCloud Crypto

24/7 достъп
до файловете

Най-висока степен
на сигурсност

Управление на
екипа

Съвместна работа
с файлове

CRYPTO BRIGADE
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Важни изводи ...

Как и къде да се запази Намален негативен ефект Бързина с която се реагира
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Благодаря за вниманието!

tunio@pCloud.com

1

Най-сигурното онлайн пространство за
съ�ранение на ценна информация

Топ 6 cloud storage
услуга в света

Над 4 милиона потребители
от цял свят

�6 4 000 000
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