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Vybíráme zajímavé aktuality:
Podvodných e-shopů s rouškami přibývá
Současné krizové situace zneužívají podvodníci. U nás i v Evropě přibývá podvodných e-mailů
i obchodů, nabízejí zázračné rady i nedostatkové roušky. Více...
Aktualizace Windows 10 způsobuje chybu antiviru Defender
Microsoft tu má další problematickou aktualizaci. Ta se objevila v průběhu března a způsobuje
chybu antiviru Windows Defender. Ten totiž z neznámého důvodu při kontrole přeskakuje některé
soubory. Více...
Více aktualit naleznete na www.AntiviroveCentrum.cz nebo na Facebooku .

Tipy a triky

Jak povolit nebo zakázat makra v souborech Microsoft Office?
Makro je řada příkazů, pomocí kterých můžete automatizovat opakovanou činnost. Jakmile tyto
opakované činnosti potřebujete provést, stačí makro spustit.
Jedním ze způsobů, jak povolit makra v souboru, je využití zobrazení Microsoft Office Backstage,
což je zobrazení, které se objeví po kliknutí na kartu Soubor v případě, že je zobrazen žlutý panel
zpráv.
Přejděte na kartu Soubor.
V části Upozornění zabezpečení zvolte tlačítko Povolit obsah.
V části Povolit veškerý obsah vyberte možnost Aktivní obsah tohoto dokumentu a tím
bude vždy povolen.
Soubor se stane důvěryhodným dokumentem.
Následující obrázek znázorňuje v části Centrum zabezpečení možnost Nastavení maker
(konkrétně jejich zakázání):

Na co si teď dávat největší pozor?
Apokalypsa posledních týdnů donutila firmy během krátké doby přesunout velkou část práce
zaměstnanců do "domácího režimu" s přístupem k firemním datům vzdáleně. Zatím nikdy nebyla
naše schopnost komunikovat, pracovat, nakupovat nebo využívat sociální sítě tak důležitá.
O to víc si teď musíme uvědomovat, že tam, kde se pohybujeme my, číhají mnohá nebezpečí
a kyberlumpi. Buďte ještě více obezřetní před falešnými zprávami, lákavými nabídkami,
podvodnými stránkami (např. streamovací stránky) a také při online nakupování.
Zde jsou doporučení pro práci z domova:
Všechna zařízení, včetně mobilních telefonů, chraňte účinným bezpečnostním řešením.
Pravidelně aktualizujte operační systém svých zařízení i všechny nainstalované aplikace.
Používejte pouze aplikace stažené z důvěryhodných zdrojů jako jsou obchody Google Play
a App Store. Zároveň používejte vzdělávací portály, které jsou doporučeny nebo nabízeny
Vaší školou.
Pro své online aktivity používejte pouze důvěryhodné (WiFi) sítě. Pokud nejste zrovna
na své domácí síti, zabezpečte připojení pomocí VPN (Virtual Private Network – virtuální
privátní sítě).
Adresy webových stránek zadávejte ručně – neklikejte na odkazy nebo přílohy, které Vám
poslal někdo neznámý na e-mail či do messengeru. Neodpovídejte na nevyžádané zprávy.
Pravidelně zálohujte svá data na externí úložiště.

Soutěž

Vyhodnocení minulé soutěže:
Na otázku z minulého vydání elektronického magazínu IT Kompas odpověděl správně a z mnoha
správných odpovědí byl vylosován pan L. Ch., kterému tímto gratulujeme k výhře softwaru Sticky
Password Premium pro 1 PC na rok zdarma.
Otázka zněla:
Co je v Microsoft Office aplikacích označováno pojmem "Backstage"?
Správná odpověď měla být:
Po kliknutí na kartu Soubor se zobrazí zobrazení Microsoft Office Backstage. V zobrazení Office
Backstage můžete spravovat soubory a jejich data – vytvářet, ukládat, tisknout, kontrolovat
skrytá metadata nebo osobní údaje a nastavovat možnosti. Stručně řečeno se jedná o všechno,
co uplatňujete na soubor, ale neprovádíte v souboru.
Více informací naleznete zde.
Nová otázka:
Jak se projevuje stalkerware s názvem "MonitorMinor"?
Ze správných odpovědí vylosujeme výherce, který od nás získá Kaspersky Total Security pro
1 PC na rok zdarma.
Odpovědi pište do 20. 4. 2020 na e-mail amenit@amenit.cz .
Správnou odpověď a výherce uveřejníme v příštím čísle. Pokud se chcete co nejdříve dozvědět,
zda jste vyhráli, staňte se našimi přáteli na Facebooku. Tam se informace o výherci objeví jako
první.

Vtip pro dobrou náladu

Chuck Norris nasadil roušku.
Je na čase PANIKAŘIT!

Vydání IT Kompasu od 1. čísla naleznete zde.

Tým Antivirového Centra
Amenit s.r.o.

ANTIVIROVÉ CENTRUM - MÁTE SE KAM OBRÁTIT

Amenit s.r.o. - jsme s vámi již od roku 1998, tel.: 556 706 203, 222 360 250
Nezobrazuje-li se vám e-mail správně, klikněte prosím zde.

Toto obchodní sdělení jsme Vám zaslali jménem společnosti Amenit s.r.o. (zásady zpracování OÚ).
Nechcete-li již nikdy dostávat e-maily tohoto typu, klikněte na odkaz pro odhlášení ze seznamu příjemců.

