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Cieľová skupina 
Tento dokument je určený pre profesionálnych správcov siete. Informácie uvedené v tomto dokumente 

majú skôr technický charakter a sú veľmi podrobné. Na základe týchto informácií môžu IT odborníci pred 

zavedením nášho softvéru získať detailný obraz o bezpečnostných štandardoch spoločnosti TeamViewer. 

Neváhajte poskytnúť tento dokument svojim zákazníkom s cieľom zmierniť prípadné obavy týkajúce sa 

bezpečnosti. 

Ak si myslíte, že nepatríte do cieľovej skupiny, v časti „Spoločnosť/softvér“ nájdete stručné informácie, 

ktoré vám tiež pomôžu získať obraz o tom, ako vážne berieme otázku bezpečnosti. 

Spoločnosť/softvér 

Informácie o spoločnosti 
Spoločnosť TeamViewer GmbH bola založená v roku 2005, sídli v južnom Nemecku v meste Göppingen 

(neďaleko Stuttgartu) a pobočky má v Austrálii a USA. Vyvíjame a predávame výhradne bezpečné 

systémy na webovú spoluprácu. V krátkom čase sme vďaka našej licencii Freemium dosiahli prudký rast s 

viac ako 200 miliónmi používateľov aplikácie TeamViewer na viac ako 1,4 miliardy zariadení vo viac ako 

200 krajinách po celom svete. Tento softvér je dostupný vo viac ako 30 jazykoch. 

Naše chápanie bezpečnosti 
Aplikáciu TeamViewer používa viac ako 30 miliónov používateľov – kdekoľvek a kedykoľvek. Títo 

používatelia majú možnosť poskytovať spontánnu podporu cez internet, získať prístup k počítačom bez 

dozoru (t.j. na vzdialenú podporu pre servery) a organizovať online stretnutia. V závislosti od konfigurácie 

môžete aplikáciu TeamViewer používať na vzdialené ovládanie iného počítača, akoby ste sedeli priamo 

pred ním. V prípade, že je používateľ prihlásený k vzdialenému počítaču so systémom Windows, Mac 

alebo Linux ako administrátor, bude mať táto osoba v danom počítači tiež administrátorské práva. 

Je úplne jasné, že takéto výkonné funkčné nástroje používané v potenciálne málo bezpečnom 

internetovom prostredí musia byť účinne chránené pred útokmi. Téma bezpečnosti skutočne dominuje vo 

všetkých našich vývojárskych projektoch a vo všetkých našich aktivitách. Našou snahou je zaistiť 

bezpečný prístup k vášmu počítaču a chrániť naše vlastné záujmy: milióny používateľov po celom svete 

veria bezpečným riešeniam, a preto jedine bezpečné riešenie nám zabezpečí dlhoročný obchodný úspech. 
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Externé odborné posudky 

Náš softvér TeamViewer získal od nemeckej asociácie IT znalcov a odhadcov 

(Bundesverband der IT-Sachverständigen und Gutachter e.V., BISG e.V.) 

päťhviezdičkové hodnotenie kvality (maximálna hodnota). Nezávislí odborníci 

asociácie BISG e.V. hodnotia produkty spoločností z hľadiska kvality, bezpečnosti 

a servisu. 

Referencie 

V súčasnosti používa aplikáciu TeamViewer viac ako 200 miliónov používateľov. Medzinárodné špičkové 

korporácie vo všetkých odvetviach (aj v takých vysokocitlivých sektoroch, ako je bankovníctvo, financie, 

zdravotníctvo a vládne inštitúcie) úspešne používajú softvér TeamViewer. 

Pozývame pozrieť si naše referencie na internete, aby ste získali základnú predstavu o tom, ako 

používatelia prijímajú naše riešenia. Zistíte, že pravdepodobne väčšina spoločností mala podobné 

požiadavky na zabezpečenie a dostupnosť, kým sa po dôkladnom prieskume nakoniec nerozhodla pre 

aplikáciu TeamViewer. Ak si aj tak chcete vytvoriť svoj vlastný názor, prečítajte si technické detaily vo 

zvyšnej časti tohto dokumentu. 

Relácie aplikácie TeamViewer 
Vytvorenie relácie a typy pripojenia 

Pri vytváraní relácie určí aplikácia TeamViewer optimálny typ pripojenia. Po nadviazaní spojenia 

prostredníctvom našich hlavných serverov sa v 70 % všetkých prípadov vytvorí priame pripojenie 

prostredníctvom UDP alebo TCP (aj s obídením štandardných brán, brán NAT a firewall). Ostatné 

pripojenia sú smerované prostredníctvom našich vysoko redundantných smerovacích sietí cez TCP alebo 

HTTP tunelovanie. Ak chcete pracovať so softvérom TeamViewer, nemusíte otvárať žiadne porty. 

Ako je ďalej uvedené v odseku „Šifrovanie a autorizácia“, dokonca ani my ako prevádzkovatelia 

smerovacích serverov nemôžeme čítať prenášané šifrované dáta. 

Šifrovanie a autorizácia 

Prenos v aplikácii TeamViewer používa na zabezpečenie šifrovanie založené na výmene privátnych a 

verejných kľúčov RSA a relácii šifrovanej technológiou AES (256 bitov). Táto technológia sa používa v 

porovnateľnej forme pre protokoly https/SSL a podľa súčasných štandardov sa pokladá za úplne 
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bezpečnú. Vzhľadom na to, že privátny kľúč nikdy neopustí klientský počítač, tento postup zabezpečuje, 

že prepojené počítače – vrátane smerovacích serverov aplikácie TeamViewer – nedokážu dešifrovať údaje 

dátového prúdu. 

 

Každý klient používajúci TeamViewer už má implementovaný verejný kľúč Master klastra a tak môže 

šifrovať správy do Master klastra a skontrolovať ním podpísané správy. Kľúč PKI (Public Key Infrastructure 

– Infraštruktúra verejného kľúča) účinne bráni útokom MITMA „man-in-the-middle-attacks“. Napriek 

šifrovaniu nie je heslo nikdy odoslané priamo, ale iba prostredníctvom postupu výzva-odpoveď, a je 

uložené iba v lokálnom počítači. 
 

Počas autorizácie sa heslo nikdy neprenesie priamo, pretože sa používa protokol SRP (Secure Remote  

Password). V lokálnom počítači je uložené len autorizačné heslo.
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5  

 

 

Generuje sadu 
privátnych/verejných 

kľúčov 

 
Generuje sadu 

privátnych/verejných 
kľúčov 

Prenos verejného kľúča A šifrovaného 
pomocou verejného kľúča pre Master 

RSA 2048 Bit 

Prenos verejného kľúča B šifrovaného 
pomocou  verejného kľúča pre Master 

RSA 2048 Bit 

Počítač A chce 
nadviazať spojenie s 

počítačom B 

Verejný kľúč pre B šifrovaný pomocou 
verejného kľúča pre A podpísaný 

pomocou privátneho kľúča pre Master 
RSA 2048 Bit 

Autorizácia a 
generovanie 

symetrických kľúčov 
AES 256 bit 

Prenos symetrických kľúčov  
zašifrovaných pomocou verejného 

kľúča pre B podpísaný pomocou 
privátneho kľúča pre A  

RSA 2048 Bit 
 

Požadovanie verejného kľúča pre A 
šifrovaného pomocou verejného kľúča  

pre Master  
RSA 2048 Bit 

 
Verejný kľúč pre A šifrovaný 

pomocou verejného kľúča pre B 
podpísaný pomocou privátneho 

kľúča pre Master  
RSA 2048 Bit Autorizácia odosielateľa 

a dešifrovanie 
symetrického kľúča 

Komunikácia pomocou symetrického šifrovania 
AES 256 Bit 

Generuje sadu 
privátnych/verejných kľúčov. 

Všetci klienti TeamViewer poznajú  
verejný kľúč pre Master. 

Požadovanie verejného kľúča pre B šifrovaného 
pomocou verejného kľúča pre Master  

RSA 2048 Bit 
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Šifrovanie a autorizácia aplikácie TeamViewer 
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Overovanie platnosti identifikátorov TeamViewer 
Identifikátory TeamViewer sú založené na rôznych hardvérových a softvérových charakteristikách a sú 

automaticky generované softvérom TeamViewer. Servery TeamViewer pred každým pripojením overujú 

platnosť takýchto identifikátorov. 

 
 

Ochrana pred útokmi hrubou silou (brute force attacks) 
Potenciálni zákazníci, ktorí sa informujú o bezpečnostných vlastnostiach softvéru TeamViewer, sa 

pravidelne pýtajú na šifrovanie. Je pochopiteľné, že sa najviac obávajú rizika, že ich pripojenie by mohli 

sledovať tretie strany, alebo že by mohli byť zneužité prístupové údaje k aplikácii TeamViewer. Skutočnosť 

je však taká, že pomerne primitívne útoky sú často tie najnebezpečnejšie. 
 

V rámci počítačovej bezpečnosti používajú útoky hrubou silou na uhádnutie hesla, ktorý chráni zdroj, 

metódu pokus-omyl. S narastajúcim výpočtovým výkonom štandardných počítačov je čas potrebný na 

uhádnutie dlhých hesiel čoraz kratší. 

 
Na ochranu proti útokom hrubou silou používa softvér TeamViewer exponenciálne sa zvyšujúce 

oneskorenie medzi jednotlivými pokusmi o pripojenie. Preto na 24 pokusov budete potrebovať až 17 hodín. 

Oneskorenie sa resetuje len po úspešnom zadaní správneho hesla. 
 

Aplikácia TeamViewer využíva dômyselný mechanizmus na ochranu svojich zákazníkov nielen pred 

útokmi z jedného konkrétneho počítača, ale aj z viacerých počítačov, známe ako botnet útoky, ktoré sa 

snažia získať prístup k jednému konkrétnemu identifikátoru TeamViewer. 
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Podpísanie kódu 
Ďalším bezpečnostným prvkom je podpísanie celého softvéru pomocou 

certifikátu VeriSign Code Signing. Týmto spôsobom je vydavateľ softvéru 

vždy ľahko identifikovateľný. V prípade, že sa softvér neskôr zmení, 

digitálny podpis sa automaticky stáva neplatným. 

 
Dátové centrá a nosná sieť 

 
S cieľom zabezpečiť čo najvyššiu úroveň bezpečnosti a dostupnosti služieb aplikácie TeamViewer sa 

všetky servery TeamViewer nachádzajú v dátových centrách certifikovaných v súlade normou ISO 27001 

a využívajú multiredundantné spojenia nosičov a redundantné zdroje napájania. Používa sa výhradne 

najmodernejší značkový hardvér. Všetky servery, na ktorých sa uchovávajú citlivé údaje, sa navyše 

nachádzajú v Nemecku alebo v Rakúsku. 

 
Centrá sú certifikované v súlade normou ISO 27001, čo znamená, že riadenie osobného prístupu, 

sledovanie pomocou videokamier, detektory pohybu, 24-hodinové nonstop monitorovanie a 

bezpečnostný personál na pracovisku umožňujú prístup do dátového centra len oprávneným osobám a 

zaručujú najlepšiu ochranu hardvéru a dát. Vykonáva sa tiež dôkladná identifikačná kontrola na jedinom 

mieste vstupu do dátového centra. 

 
TeamViewer účet 
TeamViewer účty sú hosťované na vyhradených serveroch TeamViewer. Informácie o riadení prístupu 

nájdete v predchádzajúcej časti „Dátové centrá a nosná sieť“. Na autorizáciu a šifrovanie hesla sa používa 

protokol SRP (Secure Remote Password), rozšírený, heslom autorizovaný kľúč  (protokol PAKE). Infiltrátor 

alebo útočník typu „man-in-the-middle“ nemôžu získať dostatok informácií, aby mohli uhádnuť heslo 

prostredníctvom útoku hrubou silou. To znamená, že silné zabezpečenie je možné získať dokonca aj 

pomocou slabých hesiel. Citlivé údaje na TeamViewer účte, napríklad prihlasovacie údaje ku cloudovému 

úložisku, sú uložené pomocou šifrovania AES/RSA 2048 bit. 

 
Konzola správy 
Konzola správy TeamViewer Management Console je internetová platforma na správu používateľov, 

hlásenie pripojenia a správu zoznamu Počítače a kontakty. Je umiestnená v dátových centrách, ktoré 

spĺňajú normu HIPAA a sú certifikované podľa ISO-27001. Všetky dáta sú prenášané cez kanál 

zabezpečený pomocou šifrovania protokolom TSL (Transport Security Layer), ktorý je štandardom pre 

bezpečné pripojenie k internetu. Citlivé dáta sú navyše uložené pomocou šifrovania AES/RSA 2048 bit. Na 

autorizáciu a šifrovanie hesla sa používa protokol SRP (Secure Remote Password). SRP je osvedčený, 

robustný a bezpečný spôsob autorizácie na základe hesla a metóda výmeny kľúča pomocou 2 048-

bitového modulu. 

 
Nastavenie na základe zásad 
V rámci konzoly správy TeamViewer Management Console majú používatelia možnosť definovať, šíriť a 

presadzovať zásady pre nastavenia inštalácií softvéru TeamViewer v určených zariadeniach. Zásady pre 

nastavenia sú digitálne podpísané v konte, v ktorom boli vygenerované. Zabezpečí sa tak, že jediný účet, 

ktorý smie priradiť zariadeniu zásadu, je ten účet, ku ktorému zariadenie patrí. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Password-authenticated_key_agreement
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Bezpečnosť používania v softvéri TeamViewer 
 

Zoznam zakázaných a povolených účtov 
Najmä v prípade, keď sa TeamViewer používa na správu počítačov bez dozoru (t.j. TeamViewer je 

nainštalovaný ako služba systému Windows), môže byť zaujímavá ďalšia možnosť zabezpečenia 

obmedzenia prístupu k týmto počítačom pre určitých klientov. 

 
Pomocou zoznamu povolených účtov môžete výslovne určiť, ktoré TeamViewer ID a/alebo TeamViewer 

účty majú povolený prístup k počítaču. Pomocou zoznamu zakázaných účtov môžete určité TeamViewer 

ID  

a TeamViewer účty zablokovať. Hlavný zoznam povolených účtov je súčasťou „nastavení na základe 

zásad“, ktoré sú opísané vyššie v časti „Konzola správy“. 

 
Šifrovanie chatu a videa 
História chatu je spojená s vaším TeamViewer účtom, a preto je zašifrovaná a uložená pomocou 

rovnakého bezpečnostného šifrovania AES/RSA 2048 bit, ako je uvedené v časti „TeamViewer účet“. 

Všetky chatové správy a videorozhovory sú šifrované na koncových bodoch pomocou šifrovania relácie 

technológiou AES (256 bitov). 

 
Bez možnosti neviditeľného režimu 
K dispozícii nie je žiadna funkcia, ktorá by vám umožnila, aby bola aplikácia TeamViewer spustená úplne v 

pozadí. Aj keď je aplikácia spustená ako služba systému Windows v pozadí, vždy ju vidíte v podobe ikony 

na paneli úloh. 

 
Po nadviazaní spojenia je nad panelom úloh vždy viditeľný malý ovládací panel. Preto je aplikácia 

TeamViewer zámerne nevhodná na skryté sledovanie počítačov alebo zamestnancov. 
 

Ochrana heslom 
Na spontánnu podporu zákazníkov vygeneruje aplikácia TeamViewer (TeamViewer QuickSupport) heslo 

relácie (jednorazové heslo). Ak vám zákazník poskytne svoje heslo, môžete sa pripojiť k jeho počítaču 

zadaním jeho ID a hesla. Po reštarte softvéru TeamViewer na strane zákazníka sa vygeneruje nové heslo 

relácie, takže sa môžete pripojiť k počítaču vášho zákazníka len vtedy, ak vás o to požiada. 
 

Pri zavádzaní softvéru TeamViewer na bezobslužnú vzdialenú podporu (napr. serverov) môžete nastaviť 

individuálne pevné heslo, ktoré zaisťuje prístup k počítaču. 
 

Riadenie prístupu prichádzajúcich a odchádzajúcich pripojení 
Môžete individuálne konfigurovať režimy pripojenia k softvéru TeamViewer. Napríklad môžete 

nakonfigurovať vzdialenú podporu alebo počítačové schôdzky tak, aby neboli možné žiadne prichádzajúce 

pripojenia. 
 

Obmedzenie funkcionality na funkcie, ktoré sú skutočne potrebné, vždy znamená obmedzenie možných 

slabých miest na potenciálne útoky. 
 

Dvojfaktorová autorizácia 
TeamViewer pomáha spoločnostiam zabezpečiť súlad s požiadavkami HIPAA a PCI. Dvojfaktorová 
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autorizácia poskytuje doplnkovú úroveň ochrany TeamViewer účtov pred neoprávneným prístupom. 

Okrem používateľského mena a hesla musí používateľ zadať na overenie aj kód. Tento kód sa generuje 

použitím algoritmu jednorazového hesla závislého na čase (TOTP). Tento kód je preto platný len krátky 

čas. 

 
Vďaka dvojfaktorovej autorizácii a obmedzenému prístupu prostredníctvom zoznamu povolených účtov 

vám aplikácia TeamViewer pomáha splniť všetky potrebné kritériá na HIPAA a PCI certifikáciu. 

 
 

Testovanie bezpečnosti 
Infraštruktúra aplikácie TeamViewer a softvér TeamViewer sú pravidelne testované z hľadiska možnosti 

preniknutia. Testy vykonávajú nezávislé spoločnosti, ktoré sa špecializujú na testovanie bezpečnosti. 

 

Máte nejaké otázky? 
Ak potrebujte ďalšie informácie, kontaktujte nás na tel. čísle: +421 2 3305 9610 alebo 

nám pošlite e-mail na adresu: support@teamviewer.com. 

 
 

Kontakt 
TeamViewer GmbH 

Jahnstr. 30 

D-73037 Göppingen 

Nemecko  

service@teamviewer.com 
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