
Intel: firmowe laptopy najczęściej giną w trakcie podróży

W sondażu przeprowadzonym na zlecenie firmy Intel w lipcu 2013 przebadano 726 firm zatrudniających ponad 100 pracowników, w tym 144 firmy czeskie, 329 firm węgierskich, 139 firm polskich i 114 firm słowackich. Osoby odpowiedzialne za IT w firmach zostały 
przebadane przy pomocy metody CATI przez agencje Mediaresearch (Czechy i Słowacja), eNET Kft (Węgry) i Homo Homini (Polska).

Intel Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Intel, Ultrabook i logo Intel to znaki towarowe Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Gdzie najczęściej giną firmowe laptopy? Ile jest wart skradziony laptop?

Jakie są maksymalne straty, na które narażone jest firma, 
gdy dane ze skradzionego sprzętu zostaną wykorzystane?

Czy stracone laptopy były w jakikolwiek 
sposób zabezpieczone?

Odsetek firm, które skorzystały z pomocy policji, detektywów 
lub prawników po utracie laptopa.

Lotniska, środki lokomocji, dworce, parkingi i postoje 
przy autostradach – w tych miejscach w Europie 
Środkowo-Wschodniej najczęściej gubione są firmowe 
komputery. W Polsce zdarza się to rzadziej (17% przy-
padków) niż na Słowacji (52%) czy w Czechach (54%).

Nawet laptopy znajdujące się w siedzibie firmy nie są 
bezpieczne. Ten fakt potwierdzają zaskakujące wyniki 
badań, wskazujące, że prawie 1/3 laptopów (30%) 
została skradziona bezpośrednio z biur polskich firm. 
W przypadku firm czeskich jest bardzo podobnie - 29% 
laptopów znika z miejsc pracy.

43% pracowników traci laptopy podczas podróży

26% laptopów zostało skradzionych w firmach

Dane: 7 082 euro
Sprzęt: 1 200 euro

W podanych kwotach uwzględniono wartość utraconych danych oraz 
koszty związane z prawami do własności intelektualnej oraz utratę 
efektów pracy, a także czas poświęcony przez pracowników firmy lub 
zewnętrznych specjalistów na zaradzenie sytuacji. 90% firm deklaruje, 
że utrata danych była o wiele bardziej dotkliwa niż utrata samego 
sprzętu.

Polska 7 739 euro
Czechy 7 333 euro
Węgry 7 259 euro
Słowacja 6 000 euro

45 586 euro

Każdy zgubiony lub skradziony laptop 
może generować ogromne straty.

Czechy 52 696 euro
Słowacja 50 363 euro
Polska 43 826 euro
Węgry 35 461 euro

Sześciu na dziesięciu menedżerów IT z firm w Europie Środkowo-Wschodniej 
uważa, że trafienie laptopa w niepowołane ręce może przynieść fatalne skutki dla 
przedsiębiorstwa.

53% zgubionych lub skradzionych laptopów 
nie było wyposażonych w żadne 
oprogramowanie zabezpieczające dane.

Gdzie najczęściej stosuje się szyfrowanie danych?
Węgry 59%
Słowacja 55%
Czechy 52% 
Polska 45%

W przypadku niezabezpieczonego laptopa istnieje niemal stuprocentowe 
prawdopodobieństwo, że prywatne i firmowe dane będą zagrożone. 
Urządzenia mobilne są najbardziej wrażliwym punktem systemu i to nie 
tylko w odniesieniu do bezpieczeństwa firmy. Korzystamy z nich, aby 
obsługiwać nasze konta bankowe, robić zakupy w sklepach internetowych, 
a często przechowujemy na nich prywatne informacje dotyczące nas 
i naszej rodziny, którymi nie chcemy się z nikim dzielić.

W przypadku utraty firmowego laptopa zaufanie do policji lub 
prawników na Węgrzech i w Polsce jest niemal trzy razy większe niż 
na Słowacji oraz dwa razy większe niż w Czechach – w dwóch ostat-
nich krajach odpowiednio tylko dwie lub trzy firmy na dziesięć 
korzystały z takiej formy pomocy.

Węgry 64% 
Polska 61%
Czechy 34% 
Słowacja 22%
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