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Ομάδα στόχος 
Το παρόν έγγραφο απευθύνεται σε επαγγελματίες διαχειριστές δικτύων. Οι πληροφορίες που 

περιλαμβάνει το παρόν έγγραφο είναι κυρίως τεχνικής φύσεως και εξαιρετικά λεπτομερείς. Βάσει αυτών 

των πληροφοριών οι επαγγελματίες του χώρου της τεχνολογίας πληροφορικής (ΙΤ) θα έχουν λεπτομερή 

εικόνα των προτύπων ασφαλείας του TeamViewer και θα βρουν απάντηση σε όλα τα ζητήματα που τους 

απασχολούν πριν χρησιμοποιήσουν το λογισμικό μας. Μπορείτε, ελεύθερα, να διανείμετε το παρόν 

έγγραφο στους πελάτες σας προκειμένου να απαλείψετε τυχόν αμφιβολίες αναφορικά με την ασφάλεια. 

Εάν πιστεύετε ότι δεν ανήκετε στην ομάδα αποδεκτών, οι πληροφορίες σε πιο απλή γλώσσα που 

βρίσκονται στην ενότητα Η εταιρεία / το Λογισμικό, θα σας βοηθήσουν να αποκτήσετε καθαρή εικόνα για 

τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνουμε υπόψη μας σοβαρά την ασφάλεια. 

Η εταιρεία / το Λογισμικό 

Πληροφορίες για εμάς 
Η TeamViewer GmbH ιδρύθηκε το 2005 και εδρεύει στη Νότιο Γερμανία και συγκεκριμένα την πόλη 

Göppingen (δίπλα στη Στουτγάρδη) με θυγατρικές στην Αυστραλία και τις ΗΠΑ. Αναπτύσσουμε και 

πωλούμε αποκλειστικά ασφαλή συστήματα διαδικτυακής συνεργασίας. Μέσα σε ένα σύντομο χρονικό 

διάστημα, η Freemium άδειά μας οδήγησε σε ταχεία ανάπτυξη με περισσότερους από 200 εκατομμύρια 

χρήστες του λογισμικού TeamViewer σε περισσότερες από 1,4 δισεκατομμύρια συσκευές, σε 

περισσότερες από 200 χώρες σε όλο τον κόσμο. Το λογισμικό είναι διαθέσιμο σε περισσότερες από 30 

γλώσσες. 

Πώς κατανοούμε τον όρο ασφάλεια 
Το TeamViewer χρησιμοποιείται από περισσότερους από 30 εκατομμύρια χρήστες σε κάθε σημείο του 

κόσμου, κάθε μέρα. Σκοπός αυτών των χρηστών είναι η παροχή άμεσης υποστήριξης μέσω Διαδικτύου, η 

παρακολούθηση και επιτήρηση μη επιβλεπόμενων υπολογιστών (π.χ. απομακρυσμένη υποστήριξη για 

διακομιστές) και η διοργάνωση και φιλοξενία οnline meeting. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις, το TeamViewer 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εξ αποστάσεως έλεγχο ενός άλλου υπολογιστή, ακριβώς όπως και εάν ο 

χρήστης βρίσκονταν μπροστά από τον απομακρυσμένο υπολογιστή. Εάν ο χρήστης ο οποίος είναι 

συνδεδεμένος σε έναν απομακρυσμένο υπολογιστή είναι διαχειριστής Windows, Mac ή Linux, δίνονται 

δικαιώματα διαχειριστή και σε αυτόν τον υπολογιστή. 

Είναι σαφές ότι αυτού του είδους η ισχυρή λειτουργικότητα, παρεχόμενη μέσω του δυνητικά ανασφαλούς 

Διαδικτύου, πρέπει να προστατεύεται έναντι τυχόν επιθέσεων με διάφορους τρόπους. Στην 

πραγματικότητα το ζήτημα της ασφάλειας έχει κυρίαρχη θέση σε όλους τους στόχους μας κατά την 

ανάπτυξη λογισμικού, είναι κάτι για το οποίο τρέφουμε μεγάλο ενδιαφέρον. Επιθυμία μας είναι να 

καταστήσουμε την πρόσβαση στον υπολογιστή σας ασφαλή και να προστατεύσουμε τα δικά μας 

συμφέροντα: εκατομμύρια χρήστες σε όλο τον κόσμο εμπιστεύονται μόνο μία ασφαλή λύση, και μόνο μία 

ασφαλή λύση διασφαλίζει τη μακρόχρονη επιτυχία μας ως επιχείρηση. 
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Εξωτερική αξιολόγηση από ειδικούς 
Στο λογισμικό μας, το TeamViewer, έχει απονεμηθεί μία σφραγίδα ποιότητας πέντε 

αστέρων (η ανώτατη αξιολόγηση) από την Ομοσπονδιακή Ένωση Ειδικών και 

Επιθεωρητών Τεχνολογίας Πληροφορικής (Bundesverband der IT-

Sachverständigen und Gutachter e.V., BISG e.V.). Οι ανεξάρτητοι επιθεωρητές της 

BISG e.V επιθεωρούν προϊόντα των ειδικευμένων παραγωγών ως προς τα 

χαρακτηριστικά ποιότητας, ασφάλειας και service. 

Συστάσεις 
Αυτή τη στιγμή, το TeamViewer χρησιμοποιείται από περισσότερους από 200 εκατομμύρια χρήστες. 

Κορυφαίες διεθνείς επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους της βιομηχανίας (ακόμη και από εξαιρετικά 

ευαίσθητους τομείς, όπως οι τράπεζες, ο χρηματοοικονομικός τομέας, η υγειονομική περίθαλψη και οι 

δημόσιες υπηρεσίες) χρησιμοποιούν με επιτυχία το TeamViewer. 

Σας προσκαλούμε να διαβάσετε τις συστάσεις που έχουν κάνει για εμάς σε ολόκληρο το Διαδίκτυο οι 

πελάτες μας, ώστε να αποκτήσετε μία πρώτη εντύπωση για την αναγνώριση της λύσης που 

προσφέρουμε. Είμαστε βέβαιοι ότι συμφωνείτε και εσείς πως κατά πάσα πιθανότητα οι περισσότερες από 

τις εταιρείες αυτές είχαν παρόμοιες απαιτήσεις ασφάλειας και διαθεσιμότητας πριν - μετά από εντατική 

εξέταση των πραγμάτων - αποφασίσουν τελικά να επιλέξουν το TeamViewer. Ωστόσο για να σχηματίσετε 

μόνοι σας τις δικές σας εντυπώσεις, μπορείτε να δείτε μερικά τεχνικά στοιχεία στις επόμενες 

παραγράφους. 
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Συνεδρίες TeamViewer 
 

Δημιουργία συνεδρίας και τύποι συνδέσεων 
Κατά την έναρξη μίας συνεδρίας το TeamViewer καθορίζει τον βέλτιστο τύπο σύνδεσης. Μετά την αρχική 

διαπραγμάτευση με τους βασικούς διακομιστές μας, επιτυγχάνεται μία άμεση σύνδεση μέσω UDP ή TCP 

για το 70% όλων των περιπτώσεων (ακόμη και όταν χρησιμοποιούνται τυπικές πύλες, NAT και firewall). Οι 

υπόλοιπες συνδέσεις δρομολογούνται μέσω του εφεδρικού δικτύου δρομολόγησής μας μέσω TCP ή http 

tunnelling. Δεν χρειάζεται να ανοίξετε θύρες για να μπορέσει να λειτουργήσει το TeamViewer 

 
Όπως περιγράφεται στη συνέχεια στην παράγραφο «Κρυπτογράφηση και επαλήθευση ταυτότητας», 

ακόμη και εμείς, οι χειριστές των διακομιστών δρομολόγησης, δεν είμαστε σε θέση να αναγνώσουμε τα 

κρυπτογραφημένα δεδομένα που κυκλοφορούν. 

 
Κρυπτογράφηση και επαλήθευση ταυτότητας 
Η κυκλοφορία δεδομένων του TeamViewer είναι ασφαλής καθώς χρησιμοποιείται ανταλλαγή 

δημόσιου/ιδιωτικού κλειδιού RSA και κρυπτογράφηση συνεδρίας μέσω AES (256 bit). Η εν λόγω 

τεχνολογία χρησιμοποιείται σε μία παρόμοια μορφή στην τεχνολογία http/SSL και βάσει των σημερινών 

προτύπων θεωρείται εντελώς ασφαλής. Καθώς το ιδιωτικό κλειδί δεν φεύγει ποτέ από τον υπολογιστή-

πελάτη, η διαδικασία αυτή διασφαλίζει ότι οι διασυνδεδεμένοι υπολογιστές - συμπεριλαμβανομένων των 

διακομιστών δρομολόγησης της Teamviewer- δεν είναι σε θέση να αποκρυπτογραφήσουν τη ροή 

δεδομένων. 
 

Κάθε πρόγραμμα-πελάτης TeamViewer έχει ήδη εγκατεστημένο το δημόσιο κλειδί του master cluster και 

επομένως μπορεί να κρυπτογραφεί μηνύματα προς το master cluster (βασικό σύμπλεγμα διακομιστή) και 

να ελέγχει τα μηνύματα που υπογράφονται από αυτό. Η υποδομή δημόσιου κλειδιού PKI παρεμποδίζει 

αποτελεσματικά τις επιθέσεις από τρίτα ενδιάμεσα μέρη. Παρά την κρυπτογράφηση, ο κωδικός 

πρόσβασης δεν στέλνεται ποτέ απευθείας, αλλά μόνο μετά από μία διαδικασία ασφαλείας και 

αποθηκεύεται μόνο στον τοπικό υπολογιστή. 
 

Κατά την επαλήθευση ταυτότητας, ο κωδικός δεν διαβιβάζεται ποτέ άμεσα, καθώς χρησιμοποιείται το 

πρωτόκολλο Ασφαλούς Απομακρυσμένου Κωδικού (SRP). Στον τοπικό υπολογιστή αποθηκεύεται μόνο 

ένα πρόγραμμα επαλήθευσης κωδικών. 
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Δημόσιο κλειδί του A
κρυπτογραφημένο με το Δημόσιο κλειδί του B

υπογεγραμμένο με το Ιδιωτικό κλειδί του Master
RSA 2048 Bit

Διαβίβαση συμμετρικών κλειδιών κρυπτογραφημένων με το  Δημόσιο κλειδί του B
υπογεγραμμένο με το Ιδιωτικό κλειδί του A

RSA 2048 Bit

Επαλήθευση ταυτότητας  
και

δημιουργία
συμμετρικών κλειδιών

AES 256 Bit

Αίτημα  Δημόσιο κλειδί του A 
κρυπτογραφημένο με το  Δημόσιο κλειδί του  Master

RSA 2048 Bit

Επικοινωνία με συμμετρική κρυπτογράφηση
AES 256 Bit

TeamViewer A TeamViewer BTeamViewer Master

Ο υπολογιστής A 
επιθυμεί να 

πραγματοποιήσει 
σύνδεση με τον 
υπολογιστή B

Διαβίβαση του Δημόσιου κλειδιού A - 
κρυπτογραφημένο με το  Δημόσιο κλειδί του  Master

RSA 2048 Bit

Δημιουργεί ένα σετ 
ιδιωτικών/δημόσιων 

κλειδιών

Δημιουργεί ένα σετ 
ιδιωτικών/δημόσιων 

κλειδιών

Δημιουργεί ένα σετ 
ιδιωτικών/δημόσιων κλειδιών
Όλα τα προγράμματα-πελάτες 

TeamViewer 
γνωρίζουν το δημόσιο κλειδί του 

Master

Δημόσιο κλειδί του Β κρυπτογραφημένο με το Δημόσιο κλειδί του Α 
υπογεγραμμένο με το Ιδιωτικό κλειδί του  Master

RSA 2048 Bit

Επαλήθευση ταυτότητας 
του αποστολέα και 

αποκρυπτογράφηση του 
συμμετρικού κλειδιού 

Διαβίβαση του Δημόσιου κλειδιού Β - 
κρυπτογραφημένο με το  Δημόσιο κλειδί του  Master

RSA 2048 Bit

Κρυπτογράφηση και επαλήθευση ταυτότητας στο TeamViewer 
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Επιβεβαίωση των αναγνωριστικών (ID) του TeamViewer 
Τα TeamViewer αναγνωριστικά (ID) αποδίδονται βάσει διαφόρων χαρακτηριστικών του υλικού και του 

λογισμικού και παράγονται αυτόματα από το TeamViewer. Οι διακομιστές της TeamViewer ελέγχουν την 

εγκυρότητα αυτών των αναγνωριστικών (ID) πριν από κάθε σύνδεση. 

 
 

Προστασία από άμεσες ωμές επιθέσεις 
Οι υποψήφιοι πελάτες που ενδιαφέρονται για την ασφάλεια του TeamViewer συχνά μας ρωτούν για την 

κρυπτογράφηση. Είναι κατανοητό, καθώς ο κίνδυνος πως ένα τρίτο μέρος ενδεχομένως να μπορέσει να 

παρακολουθήσει τη σύνδεση ή πως τα στοιχεία πρόσβασης του TeamViewer μπορεί να υποκλέπτονται 

προκαλεί, όπως είναι αναμενόμενο, μεγάλο φόβο. Ωστόσο, ο πραγματικός κίνδυνος είναι ότι πολύ συχνά, 

οι πιο επικίνδυνες επιθέσεις είναι αυτές που γίνονται με μάλλον πρωτόγονα μέσα. 
 

Στα πλαίσια της ασφαλείας υπολογιστικών συστημάτων, άμεση ωμή επίθεση αποκαλείται μία μέθοδος 

δοκιμής και σφάλματος που χρησιμοποιείται για να διαπιστωθεί ένας κωδικός ο οποίος προστατεύει 

κάποιον πόρο. Καθώς η υπολογιστική ισχύς των συμβατικών υπολογιστών αυξάνεται συνεχώς, ο χρόνος 

που απαιτείται για την εξακρίβωση των μεγάλου μήκους κωδικών πρόσβασης βαίνει ολοένα μειούμενος. 

 
Ως άμυνα έναντι αυτών των ωμών επιθέσεων, το TeamViewer αυξάνει εκθετικά τον χρόνο αδράνειας 

μεταξύ των προσπαθειών σύνδεσης. Έτσι για 24 απόπειρες απαιτούνται ως και 17 ώρες. Αυτός ο χρόνος 

αδράνειας μηδενίζεται αφού εισαχθεί σωστά ο κωδικός πρόσβασης. 

 
Το TeamViewer όχι μόνο διαθέτει έναν μηχανισμό προστασίας των πελατών του από επιθέσεις 

πηγάζουσες από έναν συγκεκριμένο υπολογιστή, αλλά και για επιθέσεις από πολλούς υπολογιστές, 

γνωστές ως επιθέσεις botnet, που αποσκοπούν στην πρόσβαση ενός συγκεκριμένου TeamViewer-

αναγνωριστικού (ID). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Διάγραμμα: Παρερχόμενος χρόνος μετά από n απόπειρες σύνδεσης κατά τη διάρκεια μίας ωμής επίθεσης 

Άμυνα TeamViewer κατά ωμών επιθέσεων 
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Υπογραφή κώδικα 
Ως πρόσθετο χαρακτηριστικό ασφαλείας, το σύνολο του λογισμικού μας 

υπογράφεται μέσω του συστήματος υπογραφής κώδικα VeriSign Code 

Signing. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ο εκδότης του λογισμικού είναι πάντοτε 

άμεσα αναγνωρίσιμος. Αν το λογισμικό τροποποιηθεί μεταγενέστερα, η 

ψηφιακή υπογραφή αυτόματα καθίσταται μη έγκυρη. 

 
 

Κέντρο δεδομένων & δίκτυο κορμού 
 

Προκειμένου να είμαστε σε θέση να παρέχουμε την καλύτερη δυνατή ασφάλεια και διαθεσιμότητα των 

υπηρεσιών TeamViewer, όλοι οι διακομιστές της TeamViewer βρίσκονται σε κέντρα δεδομένων 

πιστοποιημένα κατά ISO 27001 με συνδέσεις φορέων με υψηλό βαθμό μη άμεσα χρησιμοποιούμενης 

διαθεσιμότητας καθώς και εφεδρικές μη χρησιμοποιούμενες παροχές ρεύματος. Χρησιμοποιείται 

αποκλειστικά hardware τεχνολογίας αιχμής επώνυμων κατασκευαστών. Επιπλέον, όλοι οι διακομιστές που 

διατηρούν ευαίσθητα δεδομένα βρίσκονται στη Γερμανία ή την Αυστρία. 

 
Πιστοποίηση ISO 27001 σημαίνει, ότι τα συστήματα ελέγχου πρόσβασης προσωπικού, οι βιντεοκάμερες 

παρακολούθησης, τα συστήματα ανίχνευσης κίνησης, η 24x7 παρακολούθηση και η ύπαρξη επιτόπου 

προσωπικού ασφαλείας διασφαλίζουν ότι η πρόσβαση στο κέντρο δεδομένων είναι δυνατή μόνο σε 

εξουσιοδοτημένο προσωπικό και εγγυώνται την καλύτερη δυνατή ασφάλεια για το hardware και τα 

δεδομένα. Υπάρχει επίσης και διεξοδικός έλεγχος ταυτότητας στο μοναδικό σημείο εισόδου στο κέντρο 

δεδομένων. 

 
 

Λογαριασμός TeamViewer 
Οι λογαριασμοί TeamViewer φιλοξενούνται σε αποκλειστικούς διακομιστές της TeamViewer. Για 

πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο πρόσβασης, συμβουλευθείτε την ενότητα Κέντρο δεδομένων & δίκτυο 

κορμού ανωτέρω. Για την επαλήθευση ταυτότητας και την κρυπτογράφηση, χρησιμοποιείται το 

πρωτόκολλο Ασφαλούς Απομακρυσμένου Κωδικού (SRP), ένα επαυξημένο πρωτόκολλο συμφωνίας 

κλειδιού με χρήση κωδικού πρόσβασης (PAKE). Ένας εισβολέας ή ενδιάμεσος δεν μπορεί να 

προσπελάσει αρκετές πληροφορίες ώστε να είναι σε θέση να εξαπολύσει μία ωμή επίθεση για να 

αποκτήσει έναν κωδικό. Αυτό σημαίνει ότι επιτυγχάνεται ένα υψηλό επίπεδο ασφαλείας ακόμη και όταν 

χρησιμοποιούνται κωδικοί ασφαλείας μη ικανοποιητικού επιπέδου. Τα ευαίσθητα δεδομένα του 

λογαριασμού TeamViewer, όπως για παράδειγμα τα στοιχεία σύνδεσης στον αποθηκευτικό σας χώρο στο 

cloud, αποθηκεύονται με κρυπτογράφηση AES/RSA 2048 bit. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Password-authenticated_key_agreement
http://en.wikipedia.org/wiki/Password-authenticated_key_agreement
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Management Console 
Το TeamViewer Management Console είναι μία διαδικτυακή πλατφόρμα διαχείρισης χρηστών, αναφοράς 

περί των συνδέσεων και διαχείρισης Υπολογιστών και Επαφών. Φιλοξενείται σε πιστοποιημένα κατά ISO-

27001, πληρούντα τις προϋποθέσεις του HIPAA κέντρα δεδομένων. Το σύνολο της κυκλοφορίας 

δεδομένων πραγματοποιείται μέσω ενός ασφαλούς καναλιού με χρήση κρυπτογράφησης ΤSL (Transport 

Security Layer), η οποία αποτελεί το πρότυπο ασφαλών συνδέσεων δικτύου στο Διαδίκτυο. Τα ευαίσθητα 

δεδομένα αποθηκεύονται περαιτέρω με κρυπτογράφηση AES/RSA 2048 bit. Για την επαλήθευση 

ταυτότητας και την κρυπτογράφηση, χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο Ασφαλούς Απομακρυσμένου 

Κωδικού (SRP). Το SRP αποτελεί μία ευρέως καθιερωμένα, ανθεκτική, ασφαλή μέθοδο επαλήθευσης 

ταυτότητας και ανταλλαγής κλειδιού με χρήση συντελεστή 2048 bit. 

 
Ρυθμίσεις βάσει πολιτικής 
Μέσα από το TeamViewer Management Console, οι χρήστες μπορούν να ορίζουν, διανέμουν και να 

εφαρμόζουν υποχρεωτικά πολιτικές για τις εγκαταστάσεις του λογισμικού TeamViewer σε συσκευές οι 

οποίες ανήκουν αποκλειστικά σε αυτούς. Οι κεντρικές πολιτικές ορισμού ρυθμίσεων υπογράφονται από 

τον λογαριασμό που τις δημιούργησε. Έτσι διασφαλίζεται ότι ο μόνος λογαριασμός που είναι σε θέση να 

εκχωρήσει πολιτικές είναι ο λογαριασμός στον οποίο ανήκει η συσκευή. 
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Ασφάλεια εφαρμογών στο TeamViewer 
 

Λευκή και μαύρη λίστα 
Ειδικά εάν το TeamViewer χρησιμοποιείται για μη επιβλεπόμενους υπολογιστές (π.χ. εάν το TeamViewer 

έχει εγκατασταθεί ως υπηρεσία των Windows), η πρόσθετη επιλογή ασφαλείας για αποκλεισμό της 

εισόδου από έναν αριθμό πελατών στους εν λόγω υπολογιστές μπορεί να είναι χρήσιμη. 

 
Με τη λειτουργία λευκής λίστας (λίστα επιτρεπομένων) μπορείτε να ορίσετε ρητά ποια TeamViewer 

αναγνωριστικά (ID) ή/και λογαριασμοί TeamViewer επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση σε έναν υπολογιστή. 

Με τη λειτουργία μαύρης λίστας (λίστας αποκλεισμού) μπορείτε να ορίσετε φραγμό για ορισμένα 

TeamViewer αναγνωριστικά (ID) και λογαριασμούς TeamViewer. Υπάρχει μία κεντρική λίστα στα πλαίσια 

των «ρυθμίσεων βάσει πολιτικής», η οποία περιγράφεται ανωτέρω στην παράγραφο «Management 

Console». 

 
Συζητήσεις και κρυπτογράφηση βίντεο 
Το ιστορικό των συζητήσεων είναι συνδεδεμένο με τον λογαριασμό σας στο TeamViewer και είναι 

επομένως κρυπτογραφημένο και αποθηκευμένο με χρήση της ίδιας κρυπτογράφησης ασφαλείας 

AES/RSA 2048 bit, όπως περιγράφηκε στο «Λογαριασμός TeamViewer». Όλα τα μηνύματα συζητήσεων 

και η κυκλοφορία δεδομένων βίντεο κρυπτογραφούνται από άκρο σε άκρο σύνδεσης με κρυπτογράφηση 

συνεδρίας επιπέδου AES (256 bit). 

 
Καμία κρυφή λειτουργία 
Δεν υπάρχει καμία λειτουργία που να σας επιτρέπει να εκτελείτε το TeamViewer εντελώς στο παρασκήνιο. 

Ακόμη και αν εκτελείται η εφαρμογή ως υπηρεσία των Windows στο παρασκήνιο, το TeamViewer είναι 

πάντοτε ορατό ως εικονίδιο στην περιοχή ειδοποιήσεων. 
 

Μετά την πραγματοποίηση μίας σύνδεσης υπάρχει πάντοτε ένας ορατός μικρός πίνακας ελέγχου πάνω 

από την περιοχή ειδοποιήσεων. Επομένως, το TeamViewer είναι ηθελημένα μη κατάλληλο για μυστικές 

παρακολουθήσεις υπολογιστών ή εργαζομένων. 
 

Προστασία μέσω κωδικού 
Για την άμεση υποστήριξη πελατών, το TeamViewer (TeamViewer QuickSupport) δημιουργεί έναν κωδικό 

συνεδρίας (κωδικός μίας χρήσης). Αν ο πελάτης σας σάς δώσει τον κωδικό του, μπορείτε να συνδεθείτε 

στον υπολογιστή του εισαγάγοντας το αναγνωριστικό (ID) και τον κωδικό του. Μετά από μία επανεκκίνηση 

του TeamViewer στον υπολογιστή του πελάτη, θα δημιουργηθεί νέος κωδικός συνεδρίας, οπότε θα 

μπορείτε να συνδεθείτε στον υπολογιστή του πελάτη σας μόνο εάν σας προσκαλέσει αυτός. 
 

Όταν το TeamViewer χρησιμοποιείται για υποστήριξη μη επιβλεπόμενων απομακρυσμένων υπολογιστών 

(π.χ. διακομιστών), ορίζετε έναν ατομικό, σταθερό κωδικό πρόσβασης, βάσει του οποίου διασφαλίζεται 

πρόσβαση στον υπολογιστή. 
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Έλεγχος εισερχόμενων και εξερχόμενων 
Μπορείτε να ρυθμίσετε εξατομικευμένα τις παραμέτρους των λειτουργιών σύνδεσης του TeamViewer. Για 

παράδειγμα, μπορείτε να ορίσετε ότι για τον υπολογιστή απομακρυσμένης υποστήριξης ή meeting δεν θα 

είναι δυνατές οι εισερχόμενες συνδέσεις. 
 

Ο περιορισμός της λειτουργικότητας, διατηρώντας μόνο τις δυνατότητες που πράγματι χρειάζονται 

σημαίνει επίσης ότι περιορίζονται τα πιθανά αδύνατα σημεία δυνητικών επιθέσεων. 
 

Έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων 
Το TeamViewer βοηθά τις εταιρείες να τηρούν τις απαιτήσεις συμμόρφωσης κατά HIPAA και PCI. Ο 

έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων προσθέτει ένα επιπλέον στρώμα ασφαλείας για την προστασία των 

λογαριασμών TeamViewer ενάντια μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης.  

 

Εκτός από το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης, ο χρήστης πρέπει να εισαγάγει έναν κωδικό για 

να γίνει η επαλήθευση ταυτότητας. Ο κωδικός δημιουργείται βάσει ενός αλγορίθμου δημιουργία κωδικού 

πρόσβασης μίας χρήσης (TOTP). Επομένως ο κωδικός αυτός είναι έγκυρος για μικρό χρονικό διάστημα. 

 
Μέσω του ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων και του περιορισμού πρόσβασης μέσω της λευκής 

λίστας, το TeamViewer βοηθά στην εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων για την 

πιστοποίηση κατά HIPAA και PCI. 

 
 

Έλεγχος ασφαλείας 
Η υποδομή της TeamViewer και το λογισμικό TeamViewer υπόκεινται ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε 

δοκιμές διείσδυσης. Οι έλεγχοι εκτελούνται από ανεξάρτητες εταιρείες εξειδικευμένες στον έλεγχο 

ασφαλείας. 

 
 

Έχετε και άλλες ερωτήσεις; 
Για περαιτέρω ερωτήσεις ή πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα 

τηλέφωνα +30 2111 980 032 ή στείλτε μας ένα email στη διεύθυνση 

support@teamviewer. 

 
 

Επικοινωνία 
TeamViewer GmbH 

Jahnstr. 30 

D-73037 Göppingen 

Γερμανία 

service@teamviewer.com 
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