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INTRODUCCIÓN
Particularidades do teletraballo
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ORDENADOR PARTICULAR

ESCRITORIO VDI



Xestión do equipo informático

✔ Sistema operativo 
actualizado

✔ Antivirus
✔ Detección de 

intrusións
✔ Contrasináis robustas
✔ Bloqueo do terminal

Na UDC Na casa

Sistema operativo 
actualizado
Antivirus
Detección de intrusións
Contrasináis robustas
Bloqueo do terminal

RESPONSABILIDADE: SIC RESPONSABILIDADE: TRABALLADOR/A



PIARES DA CIBERSEGURIDADE

CIBERSEGURIDADE

Sistemas e  
aplicacións
actualizados

Antivirus 
Control de 
acceso ao
dispositivo

Conciencia-
ción



ACTUALIZACIÓNS
dos sistemas operativos e das aplicacións do dispositivo
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Software que é importante ter actualizado

Windows, Linux, MacOS,  … Para o acceso ao terminal VDI Chrome, Firefox, Edge, …

Acrobat reader, cliente VPN, 
paquetes ofimáticos, …

Sistema operativo Cliente Horizon Navegadores

OutrosJava



RECOMENDACIÓN

Tanto os sistema operativo como as aplicación que 

teñamos instaladas, adoitan ter unha opción para 

comprobar e instalar automáticamente as actualizacións

que haxa disponibles.

É importante ter estas opcións habilitadas!



SISTEMA 
OPERATIVO

Microsoft publica 
actualizacións de 
seguridade o segundo
martes de cada mes.



SISTEMA 
OPERATIVO

Cómpre aplicalas canto 
antes.
Adoitan requirir un 
reinicio do noso
ordenador



CLIENTE 
HORIZON

Cómpre configurar 
actualizacións automáticas
(paso 1)



CLIENTE 
HORIZON

Cómpre configurar 
actualizacións automáticas
(paso 2)



NAVEGADOR
Neste caso, amósase como 
configurar Edge para que 
comprobé as actualizacións
disponibles.



JAVA
Instrucións detalladas:
https://www.java.com/es/download/help/j
ava_update.html

https://www.java.com/es/download/help/java_update.html


ANTIVIRUS
Peza indispensable nos nosos dispositivos

03



Antivirus gratuítos para Windows ou MacOS

Antivirus gratuitos
recomendados pola

Acceso á descarga :
https://www.osi.es/es/herramientas-gratuitas?combine=&herramienta_selec%5B0%5D=115&page=1

NON ESQUEZADES MANTELO ACTUALIZADO E REALIZAR 
ANÁLISES PERIÓDICOS

https://www.osi.es/es/herramientas-gratuitas?combine=&herramienta_selec%5B0%5D=115&page=1


CONTROL DE ACCESO
ao dispositivo e ás aplicacións corporativas
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O CONTROL DE ACCESO AO NOSO
ORDENADOR PARTICULAR

• Ningún outro usuario dese ordenador
debería poder acceder á nosa sesión

• Isto implica que sexamos
administradores únicos do equipo

Contas distintas por usuario



O CONTROL DE ACCESO AO NOSO
ORDENADOR PARTICULAR

• >= 10 caracteres
• Maiúsculas, minúsculas, números e caracteres 

especiais
• Trocala unha vez ao ano
• Non gardar contrasinais en ningunha

aplicación
• Non utilizar a mesma para distintos servizos
• Comprobación de filtracións: 

https://haveibeenpwned.com

Contrasinais robustos

https://haveibeenpwned.com/


O CONTROL DE ACCESO AO NOSO
ORDENADOR PARTICULAR

• Bloqueo automático tras 15 minutos de 
inactividade

• Bloqueo manual en ausencias

Bloqueo do terminal



CONCIENCIACIÓN E 
FORMACIÓN
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Que outras cousas debemos
coñecer

A normativa xeral en materia de seguridade
da información:

https://udc.es/gl/seguridade-da-
informacion/normativa-de-uso-dos-recursos-
tic/

https://udc.es/gl/seguridade-da-informacion/normativa-de-uso-dos-recursos-tic/


Que outras cousas debemos
coñecer

A normativa do uso do servizo VDI:

https://sede.udc.gal/services/electronic_boa
rd/EXP2020/008928/document?logicalId=39
10e590-835e-4a25-81a7-
301ff4c3e9b6&documentCsv=JO3E86AS6FKQ
MSJMEO0BQ0GF

https://sede.udc.gal/services/electronic_board/EXP2020/008928/document?logicalId=3910e590-835e-4a25-81a7-301ff4c3e9b6&documentCsv=JO3E86AS6FKQMSJMEO0BQ0GF


Que di esta
norma?



Que di esta
norma?



Que outras cousas debemos
coñecer

O correo e a fonte máis habitual de 
incidentes de seguridade:
- Non premas en enlaces ou arquivos non 

solicitados
- Aprende a distinguir os correos 

fraudulentos.
- Non facilites contrasinais sin estar seguro 

do receptor

No curso práctico de ciberseguridade, do 
Plan de formación do PAS deste este ano, 
abordarase esta temática en detalle.



Que outras cousas debemos
coñecer

Configura de xeito seguro a rede WiFi
da túa casa.

Evita que alguén poida acceder a ela sen o 
teu consentimento.



Que outras cousas debemos
coñecer

Nesta guía de privacidade e seguridade en 
internet, elaborada pola Axencia Española de 
Protección de Datos o Instituto Nacional de 
Ciberseguridade e a Oficina de Seguridade do 
Internauta, podes atopar moitos máis
consellos.

https://www.osi.es/sites/default/files/docs/g
uiaprivacidadseguridadinternet.pdf

https://www.osi.es/sites/default/files/docs/guiaprivacidadseguridadinternet.pdf


Atención aos
anuncios: 
- correo
- axudaTIC

Canle de Yammer
https://www.yammer.com/udc.es/#/threads/in
Group?type=in_group&feedId=13100294144&v
iew=all

https://www.yammer.com/udc.es/


Conclusións

Ao teletraballar, a seguridade depende en moita parte do/a traballador/a.

Un antivirus axudará a manter o teu equipo seguro, pero non son 
infalibles. Sé razonablemente excéptico cos correos que recibas.

O teu contrasinal é a porta de entrada de moitos servizos. Coidaa para 
evitar que suplanten a túa identidade.

Infórmate sobre a normativa e mantente ao tanto das novidades e 
avisos.

O software adoita ter defectos, que cómpre parchear o máis axiña
posible.
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Dudas ou suxerencias

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr

