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200.000 ciberatacs al dia a
les empreses
De perills, “d’haver-n’hi, n’hi ha”, i amb Internet encara
més. Probablement, l’enemic número 1 de les pimes del nostre país són els hackers de qualsevol mena, classe i condició.
Les xifres són esgarrifoses: més de 200.000 atacs diaris a pimes
molt preocupades per les seves dades. De fet, Espanya és el
tercer país en atacs cibernètics.
El ciberrisc és la possibilitat que el teu negoci pateixi un
atac informàtic.
El ciberatac és l’intent de vulneració de les teves dades informàtiques, bé amb correus nocius, bé amb robatori de dades
sensibles personals, financeres, etc., o amb una campanya de
desprestigi cap a la teva marca i reputació.
L’enemic és dins
El 70% dels ciberatacs es produeixen dins de la mateixa empresa i són fruit de l’actuació de persones que hi treballen, intencionats o per descuit. Provoquen danys directes i danys col·laterals i poden lesionar la línia de flotació de l’empresa i afectar-ne
les vendes. Aquesta és una pràctica molt comuna que desconeixen les mateixes pime; és per això que són atacades.
Els hackers fan servir les pimes com a porta
falsa dels grans
Sovint, les petites empreses són la ”porta falsa” d’accés a
les grans corporacions o institucions, i els hackers ho saben.
Espanya està formada per ”peixos petits”, que són proveïdors
de ”peixos més grans”. Si un proveïdor, per molt petit que sigui,
és atacat, pot intoxicar tota la resta i ser-ne responsable.
La bona notícia és que hi ha una solució. A Espanya es calcula que un 35% de les empreses de totes les mides inverteixen en ciberassegurances. Aquestes assegurances són cada
vegada més sol·licitades, protegeixen el teu ”modus vivendi”
i el dels teus treballadors de danys més greus i poden cobrir la
responsabilitat multimèdia, la seguretat i la privacitat; restablir
les dades, les pèrdues d’ingressos comercials, les despeses de
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gestió i l’extorsió per dades. Aquestes pòlisses són un remei que alleuja els perjudicis que causa el sinistre. A més,
les empreses es consciencien i adopten noves mesures de
seguretat que els ajuden a blindar-se millor.

