
Ο Aπόλυτος Oδηγός για την 
προστασία των server σου
από την interworks.cloud



Σύμφωνα με τη Cisco οι επιθέσεις από 
Ransomware αυξάνονται σε ποσοστό 
μεγαλύτερο από 350% κάθε χρόνο. 
 
Το κόστος που προκύπτει από αυτές τις επιθέσεις 
προβλέπεται να φτάσει τα 11.5 δισεκατομμύρια 
δολάρια μέσα στο 2019 και έχει υπολογιστεί ότι, ως 
τότε, μία νέα επιχείρηση θα πέφτει θύμα επίθεσης 
κάθε 14 δευτερόλεπτα.

Ο “Απόλυτος Οδηγός για την προστασία των 
server σου”, έχει σχεδιαστεί για να ενημερώσει 
και να προετοιμάσει τις ελληνικές μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις κατάλληλα, ώστε να αποφύγουν σε 
ποσοστό 100% τον ενδεχόμενο κίνδυνο προσβολής 
των υποδομών τους. 
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Ο Απόλυτος Οδηγός για την προστασία των server σου 

31% των επιχειρήσεων έχουν προσβληθεί από cyber επιθέσεις στους servers τους.

Εσύ πώς μπορείς να προστατευθείς;

Η επίτευξη της απόλυτης προστασίας των υποδομών έρχεται μέσα από μία απόλυτα καθορισμένη διαδικασία που συχνά 
αγνοούμε ή αναβάλουμε λόγω του χρόνου, του κόστους ή της έλλειψης τεχνογνωσίας. 

Η έμπειρη ομάδα της interworks.cloud ανέλυσε τη διαδικασία προστασίας σε 7 στάδια, τα οποία εξασφαλίζουν  έως και 100% 
προστασία από τους πιο διαδεδομένους κινδύνους.

Κράτα τους servers σου 
ενημερωμένους 

Το λογισμικό του server πρέπει να 
ενημερώνεται αμέσως μόλις υπάρχει 
κάποια ενημέρωση διαθέσιμη. Οι 
ενημερώσεις είναι υπεύθυνες για την 
κάλυψη πιθανών κενών ασφαλείας και 
για βελτιστοποίηση της ταχύτητας αλλά 
και της απόδοσης των υποδομών σου.

#1 #2 #3
Εγκατέστησε μόνο  
αξιόπιστες εφαρμογές

Οι εφαρμογές που χρησιμοποιείς 
συχνότερα είναι και αυτές που είναι 
πιο ευάλωτες σε μία πιθανή επίθεση. 
Φρόντισε να εγκαταστήσεις αξιόπιστες 
business εφαρμογές και πρόσφατες 
εκδόσεις του Office (2016-2019) που 
υποστηρίζονται από τους παρόχους 
και παραμένουν προστατευμένες 
και ενημερωμένες. Οι κωδικοί που 
χρησιμοποιείς για να έχεις πρόσβαση 
στις business εφαρμογές της 
επιχείρησής σου, πρέπει να αλλάζουν 
τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις μήνες.

Κράτα τις βάσεις δεδομένων 
σου ενημερωμένες

Οι ενημερώσεις είναι εξίσου σημαντικές 
και για τις βάσεις δεδομένων ώστε 
να αποφύγεις πιθανές απώλειες ή 
δυσλειτουργικές δομές.

Όπως και στην περίπτωση του 
λογισμικού, οι βάσεις δεδομένων πρέπει 
να ενημερώνονται αμέσως μόλις κάποια 
ενημέρωση είναι διαθέσιμη.



Δημιούργησε αυτοματοποιημένες ειδοποιήσεις  
για την κατάσταση των server σου

Οι αυτοματοποιημένες ειδοποιήσεις μπορούν να σε ενημερώσουν εγκαίρως για κάτι 
που δεν λειτουργεί σωστά, ώστε να επέμβεις άμεσα και να εμποδίσεις την παύση ή 
την μείωση της απόδοσης των ενεργών διεργασιών. αλλάζουν τουλάχιστον μία φορά 
κάθε τρεις μήνες.

Πραγματοποίησε restart στον 
server σου τουλάχιστον  
1 φορά κάθε μήνα

Το restart μπορεί να διατηρήσει τον 
server σου σε μία ασφαλή κατάσταση και 
να εξασφαλίσει την ομαλή λειτουργία 
του σε συνθήκες υψηλών απαιτήσεων. 

Χρησιμοποίησε Antivirus/
Antimalware/Ransowmware  
σε όλους τους servers

Κάθε server σου θα πρέπει να έχει 
εγκατεστημένο το δικό του antivirus, 
το οποίο πρέπει να παρακολουθείται 
συνεχώς από κάποιον εξειδικευμένο 
τεχνικό για ανίχνευση πιθανών 
κινδύνων. Η συνεχής παρακολούθηση 
της κατάστασης του Antivirus είναι ο 
μόνος τρόπος να εξασφαλίσεις την 
πρόληψη και την άμεση προστασία από 
μία επίθεση. 

Κράτα πάντα backup των 
αρχείων σου

Η τοπική αποθήκευση αρχείων δεν 
μπορεί να προστατέψει από ξαφνικές 
βλάβες ή καταστροφές. Για τον λόγο 
αυτό, ο κάθε server πρέπει να έχει 
αυτόματο και κρυπτογραφημένο backup 
τοπικά αλλά και στο cloud. 

Ακολουθώντας όλα τα βήματα από το 1 μέχρι το 7, και επιλέγoντας τον σωστό 
τεχνικό υποδομών για να έχει τον έλεγχο της κατάστασης διεργασιών 24/7 
μπορείς να επιτύχεις την απόλυτη προστασία των servers σου. 

Ακόμα και μία επιχείρηση που δεν έχει οργανωμένο τμήμα IT, με 24/7 έλεγχο των 
υποδομών και υποστήριξη, μπορεί πλέον εύκολα να υλοποιήσει το παρόν πλάνο 
μέσα από τα πακέτα IaaS και Μanaged Services της interworks.cloud.

Το κόστος υλοποίησης του πλάνου προστασίας μέσω υπηρεσιών cloud είναι πολύ 
μικρότερο από το κόστος της συνολικής επένδυσης, και είναι και ο λόγος για τον 
οποίο το 60% των επιχειρήσεων παγκοσμίως έχουν στραφεί σε cloud λύσεις.

Οι ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας της interworks.cloud διανέμονται στην 
Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα μέσα από ένα select δίκτυο resellers.

Προστάτεψε τις υποδομές σου σήμερα:
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ΖΉΤΉΣΕ ΠΡΟΣΦΟΡΆ


