
10 způsobů, 
jak zabezpečit 
a urychlit moderní 
pracovní procesy

Moderní vzdálené týmy se skládají z mnoha různých typů 
uživatelů včetně zaměstnanců, dodavatelů a partnerů, kteří 
spolupracují prostřednictvím sdílených nástrojů. Jak budete 
chránit data společnosti v kontextu rostoucí distribuovanosti 
vašeho týmu, aniž byste zpomalili uživatele?

Tento e-book obsahuje 10 osvědčených postupů, které mohou 
organizace použít k efektivní ochraně svých zaměstnanců po 
celém světě, a to bez obětování produktivity.
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Úvod

Kdysi dávno byla kancelář místem, kde se pracovalo. Zaměstnanci, kteří potřebovali vzdálený 
přístup k interním systémům, byli omezeni malou výkonností a složitostí sítí VPN, 
pokud se vůbec obtěžovali.
Dnes se tato dynamika zásadně proměnila. V důsledku volby a nyní i okolností jsou pracovní síly 
čím dál mobilnější a distribuovanější. Dříve bylo možné udržovat bezpečností perimetr kolem 
podnikové sítě, ale dnešní aplikace a závratné množství zařízení, která k nim přistupují na dálku, 
způsobily zastaralost tradičního zabezpečení. Moderní firemní sítí je celý internet, a její 
zabezpečení vyžaduje radikálně nový přístup.
Tento průvodce vám vysvětlí základy pro přizpůsobení online zabezpečení vaší firmy v současném 
prostředí i do budoucnosti. Představí vám klíčové pojmy, jako je např. model zabezpečení 
s nulovou důvěrou (Zero-Trust), poukáže na nová řešení starých problémů a vybaví vás znalostmi, 
které potřebujete k zabezpečení svého týmu v tomto rychle se měnícím prostředí.

Cloudflare je přední společností v oblasti 
zabezpečení, výkonu a spolehlivosti, jejímž 
posláním je pomáhat budovat lepší internet.
Důvěřuje jí více než 25 milionů internetových 
stránek. Naše integrovaná cloudová platforma 
pomáhá firmám a obchodníkům zlepšovat 
výkon webových stránek a zároveň chrání data 
a transakce jejich zákazníků.

• Síť pokrývající více než 200 měst a 90 zemí

• V dosahu do 100 milisekund pro 99 % internetových připojení ve vyspělém světě

• 50 miliard zablokovaných kybernetických hrozeb denně ve 4. čtvrtletí 2019

• Celková kapacita sítě 35 Tb/s

O společnosti Cloudflare



Kapitola 1: Měnící se prostředí

Už před masivním nástupem práce na dálku v důsledku pandemie se moderní 
pracovní síla vyvíjela směrem k mobilitě a distribuovanosti. V minulosti mohla 
firma předpokládat, že připojení k jejím sítím bude probíhat prostřednictvím 
služebních počítačů a mobilních telefonů, nyní je ale mnohem běžnější, že 
zaměstnanci pracují na svých vlastních telefonech, tabletech a jiných 
zařízeních, na kterých vytváří dokumenty, účastní se videohovorů a dělají 
mnoho dalšího.

Pohodlí a zvýšení produktivity díky trendu BYOD (Bring Your Own Device) bylo 
sice přínosem, na druhou stranu je trend zdrojem mnoha starostí pro IT 
oddělení. Pro správce je náročné (ne-li nemožné) nasadit a vynucovat 
efektivní bezpečnostní zásady, které by se vztahovaly na všechna tato 
zařízení, a zaměstnanci se instalaci bezpečnostního softwaru do vlastních 
zařízení mohou bránit.

Proto dává smysl, aby zabezpečení fungovalo na síťové úrovni, v modelu, který 
považuje všechna zařízení za ze své podstaty nedůvěryhodná (protože je tak 
obtížné je zabezpečit).SAML

Tip #1
Při současném množství zařízení není možné zabezpečit každý koncový 
bod – proto provádějte analýzu a vynucování zabezpečení na úrovni sítě.



Kapitola 1: Měnící se prostředí, pokračování

Tyto obavy se týkají podniků všech velikostí. Kybernetické útoky jsou na 
vzestupu a záškodníci se snaží využít bezpečnostních mezer, které mohly 
vzniknout během hektického přechodu na práci na dálku. V období od ledna 
do března 2020 se počet útoků zvýšil až o 70 %. 

Prudké zrychlení přechodu na vzdálenou práci spolu s nárůstem počtu 
a závažnosti online hrozeb představují pro mnoho IT týmů akutní výzvu, 
která vyžaduje nová řešení. A přestože změny nejsou nikdy snadné, mohou 
představovat další příležitosti k transformaci vaší organizace k lepšímu.

Tip #2
Při přehodnocování svého zabezpečení zvažte moderní řešení SaaS 
– z nichž mnohá jsou nyní robustnější než jejich starší protějšky.



Kapitola 2: Vytváření sady nástrojů pro každého

Při přechodu na vzdálenou práci možná budete chtít přehodnotit, na jaké 
nástroje váš tým každodenně spoléhá. Software pro spolupráci v reálném 
čase bude pravděpodobně na prvním místě vašeho seznamu. Zároveň byste 
ale měli hledat takové bezpečnostní řešení, které bude s nově vybranými 
nástroji spolupráce kompatibilní.

Při vyhodnocování nové sady řešení budete brát ohled v první řadě na 
snadnost použití. Váš tým má různorodou míru technických znalostí 
a jakékoli překážky, na které narazí, budou mít okamžitý dopad na 
produktivitu a morálku – proto je důležité zvolit takové řešení, které bude 
co nejintuitivnější a nejjednodušší.

Pokud by bezpečnostní nastavení působilo vašemu týmu potíže, nejvíce to 
pocítí administrátoři IT. Zaměstnanci se mohou vzdát snahy o používání 
vybraných interních nástrojů (nebo ještě hůře: mohou zkoušet bezpečnostní 
nastavení obcházet).

Odrazový můstek k produktivitě
Po výběru vaší nové sady digitálních nástrojů máte příležitost podpořit její 
používání tím, že tyto nástroje učiníte dostupné na jedno kliknutí. Moderní 
autentizační systémy vašemu týmu poskytnou kurátorský výběr nástrojů 
(konkrétně těch, ke kterým mají přístup), na něž vytvoří hluboké odkazy, 
přes které se uživatel dostane přímo na příslušnou funkci – a váš tým už se 
nebude muset proklikávat spletitými adresáři záložek nebo zdlouhavými 
přihlašovacími procesy.

Osvojení Softwaru jako služby
Dobrou zprávou je, že existuje mnoho vyspělého softwaru jako služba 
(SaaS), který je od základu postaven na distribuované spolupráci.

Model SaaS se od tradičního přístupu, spočívajícího v nákupu softwaru, 
liší v několika klíčových ohledech:

•Místo hostování a údržby nástrojů na vlastních serverech k nim váš tým 
přistupuje bezpečně ze serverů poskytovatele softwaru. To umožňuje 
poskytovateli neustále provádět aktualizace a vylepšení softwaru bez 
dodatečné práce na vaší straně.

•Místo toho, abyste předem zaplatili vysokou částku, poskytovatelé SaaS 
obvykle účtují mnohem menší, pravidelný poplatek. Díky tomu máte nástroje, 
které by jinak byly cenově nedostupné, na dosah.

Dobře známé nástroje SaaS jsou k dispozici od společností jako Salesforce, 
Box a G Suite od Google (včetně Documents a Google Sheets). Existuje také 
nesčetné množství dalších služeb poskytujících specializovanější nástroje. 

I když pracujete v relativně úzce vertikálně specializované oblasti, je velká 
šance, že pro vás existuje aplikace SaaS šitá jako na míru.

Další příjemnou stránkou nástrojů SaaS je, že sdílí mnoho z obvyklé UX 
s aplikacemi pro spotřebitele, takže se v nich většina vašeho týmu 
pravděpodobně bude schopna bez problémů orientovat.



VPN si své místo v historii připojení vydobyly zaslouženě. Již desítky let 
pomáhají udržovat firmám větší bezpečnost, než jakou by disponovaly bez 
nich, a mnoho společností na ně dodnes spoléhá.

VPN jsou bohužel zatíženy kompromisy.

V první řadě je to daň z použitelnosti: VPN jsou notoricky známé tím, že jsou 
obtížné k nasazení a používání. Od problémů s konfigurací, přes zádrhely ve 
spolehlivosti, až po neohrabané přihlašovací procesy – VPN znamenají potíže 
pro každého, což se často projevuje obrovskou zátěží pro administrátory IT.

I když VPN funguje, jak má, vytváří zpoždění ve spojení, které může být 
kdekoli na stupnici od mírně nepříjemného až po nepoužitelné. VPN směrují 
veškerý provoz skrze stejný kanál, a když vaši zaměstnanci pracují na dálku, 
musí být každý paket směrován zpět do zařízení VPN v podnikové centrále, 
než může začít putovat k zamýšlenému cíli. To znamená zpoždění a frustraci, 
zejména u globálně distribuovaných týmů.

Kapitola 3: Odpojení od VPN

Tip #3
Pokud už provoz ve vaší infrastruktuře 
neodpovídá modelu hradu a vodního 
příkopu, je čas přehodnotit možnosti 
jejího zabezpečení.

A co hůř: VPN používají model zabezpečení, který už nedává smysl. Každý, 
kdo se úspěšně připojí k firemní síti VPN, je považován za důvěryhodného, 
aniž by po počátečním připojení následovaly další kontroly. Obavy z tohoto 
příliš tolerantního modelu ještě zhoršuje VPN sítím vlastní logování s nízkou 
mírou věrnosti – mohou hlásit IP adresu uživatele, ale nic o aplikacích nebo 
datech, ke kterým přistupoval. To činí vytváření protokolů o aktivitách 
uživatelů pro účely compliance složitějším, a téměř znemožňuje zpětné 
dohledání kroků kohokoli v případě vzniku obav ze zneužití některého z účtů.

Existuje ještě zásadnější problém se sítěmi VPN. V minulosti společnosti 
mohly očekávat, že budou hostovat vybrané interní aplikací na vlastních 
serverech. VPN byly navrženy tak, aby propojovaly důvěryhodné zaměstnance 
s těmito nástroji. Dnes ale většina podniků operuje s kombinací aplikací, které 
běží na jejich infrastruktuře, ve veřejném cloudu a aplikací SaaS, což je 
pomocí běžné VPN nemožné ochránit.



Zero Trust: Nový model pro novou éru

Kapitola 3: Odpojení od VPN, pokračování

V posledních několika letech se objevil nový přístup k online bezpečnosti a proměnil 
způsob, jakým se podniky zabezpečují ve světě moderních připojení. Vše vychází 
z myšlenky zvané Zero-Trust bezpečnost (model nulové důvěry).

Namísto používání modelu zámku a příkopu, na který jsou sítě VPN uzpůsobeny, model 
Zero-Trust nikdy nepředpokládá důvěryhodnost. Každý požadavek na každou aplikaci 
je prověřován bez ohledu na to, odkud přišel nebo kam směřuje. 

Model nulové důvěry byl poprvé zpopularizován společností Google ve výzkumu 
publikovaném v roce 2016, který vysvětloval, jak technologický gigant přenastavil interní 
zabezpečení tak, že se k externím i interním sítím chová jako ke zcela nedůvěryhodným. 
Od té doby byl model Zero-Trust nasazen mnoha dalšími předními společnostmi.

Tip #4
Poskytněte svému týmu snadný 
způsob autentizace, který 
nebude překážet a narušovat 
jejich produktivitu.

Tento nový, decentralizovaný model autentizace se snadno 
přizpůsobí konfiguracím zahrnujícím libovolný počet aplikací, 
rozprostřených mezi lokální hostování, cloudovou a SaaS 
infrastrukturu. To znamená, že můžete využívat nejnovější 
cloudový software současně se starším, lokálně hostovaným 
softwarem, na který stále spoléhají části vašeho podniku. To 
vše je zabezpečené moderním šifrováním a přístupné vašemu 
týmu, ať už je kdekoli (za předpokladu, že jste nastavili pravidla, 
která to umožňují). 



Poskytněte svému týmu nástroje a data, která potřebuje – a nic víc

Jednou z nejsložitějších věcí pro každou společnost je zajistit, aby měli 
všichni přístup k nástrojům a datům, které potřebují, ale k ničemu dalšímu. 
To je výzva, která se stává obtížnější, čím víc se tým rozšiřuje. Při odchodu 
zaměstnanců a smluvních partnerů je podobně důležité zajistit, aby byla 
jejich oprávnění rychle zrušena.

Správa kontroly přístupu je pro IT organizace po celém světě skutečnou 
výzvou. A když používá každý zaměstnanec několik účtů rozesetých v 
různých nástrojích v různých prostředích, situace je ještě složitější.

Kapitola 3: Odpojení od VPN, pokračování

Tip #5
Využijte moderní Zero-Trust 
řešení bezpečnosti a zajistěte, 
aby byl každý požadavek na 
vaši síť plně chráněn.

Se správným systémem autentizace je začlenění a vyřazení uživatele 
mnohem jednodušší. Každému novému zaměstnanci a smluvnímu 
partnerovi jsou rychle přidělena práva k aplikacím, které potřebují, a ke 
kterým se snadno dostanou prostřednictvím launchpadu. Když někdo 
opustí tým, jedna změna v konfiguraci upraví jejich práva ve všech 
aplikacích, takže nedochází k jinak častým problémům.



Dodavatelé a další třetí strany

Souvisejícím problémem, kterému čelí mnoho 
firem, je řízení dodavatelů a dalších třetích stran. 
Náročný proces začlenění a vyřazení 
z pracovního procesu může zastínit jinak 
výhodnou spolupráci s externími stranami (které 
pravděpodobně také nebudou chtít překonávat 
příliš mnoha překážek, byť jsou součástí vašeho 
bezpečnostního protokolu). A stejně jako 
u zaměstnanců je klíčové zajistit, aby měli vaši 
dodavatelé a vendoři přístup pouze k těm datům 
a nástrojům, které potřebují, dokud je potřebují.

Moderní řešení autentizace umožní dodavatelům 
používat k přihlášení do vašich systémů účty, 
které již mají, jako např. Gmail, Facebook nebo 
LinkedIn, a zároveň poskytují stejný stupeň 
zabezpečení, protokolování a granulárních 
oprávnění, který by jim poskytlo vytvoření nových 
účtů ve vašich vlastních systémech.

Některé systémy autentizace 
podporují také jednorázové 
přístupové kódy, kdy dodavatel obdrží 
dočasný kód prostřednictvím 
e-mailu, který mu umožní dočasný 
přístup k určeným systémům. Jedná 
se o další způsob, jak zefektivnit 
pracovní postupy smluvních partnerů, 
aniž by došlo ke snížení bezpečnosti.

Kapitola 3: Odpojení od VPN, pokračování

Tip #6
Zjednodušte začleňování a odebírání 
dodavatelů tím, že jim umožníte 
přihlašování pomocí účtů, které již mají 
nebo jednorázovými přístupovými kódy.



Zabezpečení vaší sítě

Kapitola 3: Odpojení od VPN, pokračování

Kromě moderního systému autentizace je důležité udržovat kontrolu nad daty, která do sítě přicházejí a odcházejí z ní. 

V minulosti pobočky posílaly veškerý provoz směřující na veřejný internet do jednoho centralizovaného datového centra 
v anebo blízko ústředí společnosti. Správci vše nakonfigurovali tak, aby všechny požadavky procházely přes zabezpečený 
hardwarový firewall. Hardwarová brána firewall sledovala každý požadavek, provedla inline SSL kontrolu, použila filtrování 
DNS a zajistila, aby byla firemní síť v bezpečí před hrozbami. Toto řešení fungovalo, když zaměstnanci přistupovali k 
důležitým podnikovým aplikacím z kanceláře a aplikace nebyly v cloudu.

Aplikace SaaS tento model narušily; aplikace hostované v cloudu se staly pro zaměstnance novou normou. S přesunem 
kriticky důležitých podnikových aplikací do cloudu se zvýšil počet požadavků vázaných na internet. Stouply i náklady. 
Za posledních 10 let vzrostly výdaje na SaaS napříč všemi podnikovými segmenty v průměru o více než 1615 %. Starší model 
přenosu veškerého internetového provozu skrze centralizovaná místa nemohl držet krok s digitální transformací, kterou 
podniky po celém světě stále procházejí.

Tyto problémy ještě zhoršuje geografická roztříštěnost kanceláří a vzdálených pracovníků, kteří jsou ve starém modelu 
nuceni odesílat veškerý síťový provoz do hardwarového firewallu své společnosti, jenž se často nachází v ústředí společnosti, 
které může být i na druhé straně světa. Starší přístup k řešení tohoto problému je přidání spojů MPLS z poboček do centrály. 
Ale spoje MPLS jsou nákladné a může trvat dlouho, než se nakonfigurují a nasadí. Podniky tak utratí miliony korun 
za zastaralá řešení, nebo jejich připojení zůstává pomalé, čímž snižují produktivitu vlastních zaměstnanců.

Další problém se starším firewall hardwarem je, že nebyl konstruován pro neustále se vyvíjející hrozby moderního internetu. 

Například: přibližně 84 % phishingových landing stránek existuje méně než 24 hodin a starší hardwarové brány firewall nejsou 
dostatečně rychlé na to, aby zavčasu aktualizovaly svá statická pravidla a mohly tyto phishingové útoky zmařit. Když se 
bezpečnostní hrozby na internetu chovají jako pohyblivé cíle, starší technologie hardwarových zařízení, které se spoléhají na 
statické filtrování škodlivého provozu, nemohou držet krok. Výsledkem je, že zaměstnanci zůstávají zranitelní vůči novým 
hrozbám, a to i když si podniky připojení k internetu přes centrálu vynucují.



Cloudflare pro Teams
Pokud se vás problémy popsané výše v této knize dotýkají, Cloudflare for Teams může být 
řešením, které hledáte.

Společnost Cloudflare provozuje jednu z největších sítí na světě – pokrývá 200 měst ve více než 
90 zemích a zabezpečuje více než 25 milionů internetových stránek. Společnost Cloudflare 
poskytuje řadu služeb zahrnujících zabezpečení, výkon a spolehlivost a využívá ji mnoho z 
největších světových značek včetně 10 % společností z žebříčku Fortune 1000.

Cloudflare for Teams využívá preciznost vlastních technologií a umožňuje vám ji uplatnit k 
zabezpečení vašeho týmu, sítě a dat.

Řešení od Cloudflare: Představujeme Cloudlare for Teams

Tip #7
Začleňujte a odebírejte uživatele jednoduše a efektivně pomocí bezpečnostního 
systému s granulární kontrolou přístupu.



Cloudflare Access 
Snadný a bezpečný přístup k interním aplikacím.

Jediný dashboard. Všechny vaše interní aplikace
Bezpečnost aplikací využívaných vaším týmem v jednom okně.

• Zabezpečte lokální aplikace pomocí SSO v řádu hodin, nikoli měsíců.
• Standardizujte řízení přístupu napříč lokálními, soukromými a veřejnými

cloudovými zdroji.
• Spravujte přístup k interním aplikacím na úrovni jednotlivých uživatelů

a aplikací.

Nulová důvěra. 100% pokrytí
Rozšiřte Zero-Trust model zabezpečení na soukromé aplikace.

• Minimalizujte napadnutelnou plochu aplikací a chraňte svá aktiva před útoky.
• Implementujte softwarově definovaný bezpečnostní perimetr beze změn v kódu.
• Vytvořte diskrétní ochranný perimetr kolem klíčových aplikací.

Vyměňte svou VPN síť za lepší výkon 
Zbavte se firemní sítě VPN a získejte prostřednictvím SaaS jednodušší použití všech interních aplikací.

• Ověřujte uživatele kdekoli na světě pomocí globální sítě Cloudflare.
• Podpořte adopci a snižte režijní náklady na IT díky bezproblémovému a snadnému přihlašování.
• Zlepšete výkonnost u koncových uživatelů díky distribuované síti Cloudflare a chytrému směrování.

Tip #8
Hledejte integrovanou platformu, 
která ochrání váš tým.



Cloudflare Access 

Uživatelé třetích stran? Občané první třídy
Bezproblémové zapojení partnerů a dodavatelů bez nutnosti 
vydávat a spravovat firemní přihlašovací účty.

•  Integrace s více poskytovateli identity současně.
•  Využívejte oblíbené poskytovatele identity pro začlenění externích 
 uživatelů, zatímco vaši zaměstnanci využijí firemní SSO.

•  Bezpečně se připojte z libovolného zařízení bez nutnosti použití 
 speciálního softwarového agenta.

Tip #9
Zbavte se podnikové sítě VPN a získejte snadné používání všech interních 
aplikací, jako u SaaS.

Auditní protokoly a vše ostatní
Zaznamenávejte a kontrolujte každou událost.

•  Vytvářejte protokoly o přihlášení, žádostech o přístup a změnách zásad ve 
 všech vašich zařízeních, interních aplikacích; vše na jednom místě.

•  Vyhledávání a zkoumání protokolů přes ovládací panel.
•  Integrace se systémy SIEM pro přehled o podniku.



Cloudflare Gateway 
Bezpečná cesta na internet.

Bezpečný přístav na otevřeném internetu
Chraňte své uživatele při pohybu na internetu.

• Zabraňte působení škodlivého obsahu ve vaší síti pomocí filtrování DNS.
• Získejte úplný přehled o provozu v síti i mimo ni.
• Zastavte zero-day hrozby přesunutím spouštění webového kódu z prohlížečů 

uživatelů do služby Cloudflare.

Vytvářejte pro cloud. Ne pro 90. léta
Snižte složitost, výdaje a latenci své sítě pomocí globální sítě Cloudflare.

• Spravujte, nasazujte a monitorujte zásady zabezpečení na jednom místě.
• Přestaňte přenášet provoz do centrály tím, že budete provoz směřující na

internet posílat přímo do Cloudflare.
• Zlepšete výkon aplikací na internetu pomocí technologie Argo Smart směrování.

Tip #10
Vyměňte těžkopádná zařízení brány 
firewall za snadno spustitelné 
filtrování a kontrolu provozu.
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Cloudflare Edge

Zvýšení rychlosti, snížení nákladů
Snižte výdaje na drahá MPLS propojení a starší, lokální hardware.

• Zbavte se zařízení firewall využitím služby Cloudflare pro kontrolu provozu.
• Eliminujte drahé poplatky za MPLS tím, že odstraníte potřebu směrování všech

dat přes ústředí.
• Integrace s poskytovateli SD-WAN pro bezpečné směrování provozu přes

Cloudflare.

Hlídejte svá data jako ostříž
Získejte přehled o veškerém internetovém provozu pomocí kontroly SSL.

• Vyhledávejte skryté hrozby pomocí hloubkové kontroly paketů.
• Identifikujte zařízení, která jsou napadena malwarem, C&C zpětným voláním

nebo jinými bezpečnostními hrozbami.
• Identifikujte neschválené aplikace SaaS.
• Vizualizace veškerého internetového provozu.
• Posílejte protokoly do SIEM.
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