
Transformació digital i ciberseguretat 

light-eyes.com



Light Eyes està ubicada dins del campus de la Salle Barcelona. Això ens
permet estar sempre a la innovació.

També col·laborem amb la UPC i amb diferents empreses top del món
digital.



Qui té les dades té el poder
Després de la crisi, els sectors productius hauran d’afrontar profunds canvis que generen riscos i enormes 

oportunitats per a les companyies.

Informació = Poder
Comunicacions,

subministraments, intel·ligència

Dades de l’empresa

Sabem el valor de 
les dades?

Dades personals

Un repte: protegir la 
informació 

El 90% de les empreses que perden les seves dades tanquen en un any

1. INTRODUCCIÓ
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1. CASOS REALS
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2. MALWARE

Què és un virus o Malware?

Un virus d’ordinador és un programa maliciós
desenvolupat per programadors que infecta un
sistema per a realitzar alguna acció determinada.
Pot fer malbé el sistema d’arxius, robar o segrestar
informació o fer còpies de si mateix i intentar
escampar-se a altres ordinadors utilitzant diversos
mitjans.
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3. XARXES INFORMÀTIQUES

• La quantitat de dades que es mouen segon a
Internet es immensa. Com a exemple vegem
quan moviment hi ha en Internet durant 60
segons:
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4. LA PROTECCIÓ DE LES DADES PERSONALS

El nou reglament obliga a denunciar el
robatori de dades en un ciberatac.

A més, en l’àmbit empresarial les multes
poden ser de fins a 20M d’euros o el 20%
de la facturació.
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5. DEEP WEB
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6. MONITORATGE
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7. COM S’ORGANITZA LA CIBERSEGURETAT



8. INTEL·LIGÈNCIA

El creixement de l’ús d’Internet, prop de
2.500 milions d’usuaris a escala mundial
genera un flux de dades incalculable.

La quantitat de dades que hi ha a Internet
és immensa: dades d’empreses, persones…
Hi ha eines que permeten recopilar aquesta
informació.

Això es coneix com a intel·ligència de codi
obert (OSINT) i aconseguir informació
recopilada de fonts disponibles
públicament per a ser utilitzada en un
context d’intel·ligència.

Gràcies a OSINT podem obtenir una gran
quantitat de dades, per exemple, sobre una
persona. 11



9. BONS COSTUMS

Utilitza la lògica, posar la nostra atenció en el que fem i seguir els protocols.
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C/ Sant Joan de La Salle, 42 08022 BCN
T: +34 93 249 14 05 
info@light-eyes.com 
www.light-eyes.com

GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ


