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Blockchain

Vunkers, empresa experta en ciberseguretat 
present a 26 països i ara, també a Andorra

Vunkers és un empresa especi-
alitzada en seguretat informà-
tica. Actualment, la cibersegu-
retat és un dels problemes que 
preocupen més a les empreses, 
i Vunkers les pot ajudar a prote-
gir i reduir els seus efectes, tal 
com explica Albert Mas, CEO de 
la companyia.

—Què entenem per cibersegu-
retat?
—És la pràctica de protegir la 
tecnologia i sistemes d’informa-
ció davant delictes cibernètics, 
ciberatacs, ciberterrorisme, er-
rors i desastres. És essencial no 
deixar cap escletxa, per això s’ha 
d’aplicar a la integritat de l’orga-
nització: ordinadors, servidors, 
dispositius mòbils, sistemes 
electrònics, xarxes i contenidors 
de dades.

—Quins són els seus beneficis 
i els inconvenients de no estar 
protegit?
—No es tracta d’un benefici, sinó 
d’un deure i d’una responsabili-
tat que cap organització por pas-
sar per alt. De la mateixa mane-
ra que no entendríem un nego-
ci sense sistemes de seguretat 
i prevenció com disposar d’una 
reixa, càmeres, alarma robato-
ri, detectors de fums i extintors, 
hem de protegir els nostres em-

posseeix el 100% de la xarxa.
•	 Xarxa	resilient: si alguna part 

falla, tota la xarxa pot continu-
ar treballant amb l’última ver-
sió disponible.

•	 Confiança	entre	descone-
guts: no li cal un intermediari.

•	 Multiplicitat	d’usos	i	aplica-
cions: és molt versàtil.

Inconvenients
•	 Velocitat	variable: si hi ha 

algun problema en la xar-
xa, la velocitat de transacci-
ons d’informació es pot veu-
re afectada.

•	 No	recupera	l’accés	a	un	
compte: si es perd la clau 
d’accés, no es pot demanar 
una altra.

•	 Massa	recursos: com a xarxa 

A
questa estructu-
ra digital de da-
des emmagatze-
ma la informació 
en blocs encrip-
tats. Cada bloc es-

tà vinculat amb la resta de la ca-
dena i per tant, quan es vol modi-
ficar la informació d’un bloc, cal 
fer-ho també amb els altres. Això 
garanteix que l’emmagatzemat-
ge i la transmissió d’aquestes da-
des sigui descentralitzada i pri-
vada. L’objectiu que persegueix 
aquesta nova tecnologia és inci-
dir a la societat de manera directa 
i facilitar una major transparència 
a les xarxes.

Avantatges
•	 Custòdia	compartida: ningú 

de consens, fa servir molts re-
cursos i usuaris deshonestos 
poden corrompre-la.

Actualment, sectors com el fi-
nancer, l’energètic o l’educatiu 
andorrans s’han sumat a l’expan-
sió d’aquest revolucionari siste-
ma d’emmagatzematge de da-
des. Per exemple, Andorra digita-
litza i registra els títols acadèmics 
d’ensenyament superior amb 
blockchain, fet que el converteix 
en un dels països pioners en l’ús 
d’aquesta tecnologia i que servi-
rà per diversificar l’economia del 
Principat. Es per això que ja s’es-
tà preparant una llei que reguli 
aquesta matèria, i que pot poten-
ciar i molt l’economia digital an-
dorrana. L

pleats, l’empresa i els clients. Els 
ciberatacs són com els senti-
ments: no s’observen fàcilment 
però poden ser molt intensos.

—Quins tipus de ciberamena-
ces	són	més	comunes?
—Les més habituals són els mal-
wares, terme que engloba dife-
rents softwares maliciosos com 
ara: virus, troians, spyware, ram-

somware, adware i botnets. I, 
normalment, els rebem mitjan-
çant un adjunt d’un e-mail o una 
descàrrega d’internet aparent-
ment legítima.
Però els realment perillosos seri-
en els d’injecció de codi SQL, Phi-
sing, «DoS» denegació de servei 
o «Man-in-the-middle», on un 
atacant intercepta les nostres 
comunicacions.

—Quins productes en matè-
ria	de	ciberseguretat	ofereix	
Vunkers?
—Som experts en cibersegu-
retat presents a 26 països i ara, 
també a Andorra. En cas d’inci-
dent de seguretat: analitzem, au-
ditem, diagnostiquem, mitiguem 
i protegim amb la màxima celeri-
tat i confidencialitat.
Afortunadament, les empreses 

→ D’esquerra a dreta, Jordi Cortés, director del departament d’I+D+i i Nous projectes de loT; Guillermo 
Martínez, director d’estratègia, i Albert Mas, CEO de Vunkers.

són conscients que la cibersegu-
retat no és cara i ens contracten 
serveis de: prevenció, formació, 
protecció i cada cop més serveis 
DRS i DRP          (Plans de Recupe-
ració davant desastres)

—Quin consell donaríeu als 
empresaris	d’Andorra?
—El 100% de les empreses es-
tan sent atacades, només hi ha 
una diferència: els que estan pro-
tegits i els que no. El aconsellaria 
que no ho deixin per demà i con-
tactin amb Vunkers. L

Els	experts	de	Vunkers	en	
ciberseguretat	són:
Guillermo Martínez, ex-
pert en Direcció Estratègi-
ca, Doctor en Economia i Di-
recció d’Empreses, M.B.A./
PDG IESE i Màster en Trans-
formació Digital pel M.I. T
Jordi Cortés. CTO. Director 
del departament d’I+D+i i 
Nous projectes de IoT
Albert Mas. CEO of VUN-
KERS. Entrepreneur, Men-
tor & SysAdmin Linux/Win-
dows/Mac IT Expert. Mas-
ter en Blockchain, Bitcoin, 
Cryptocurrency & Cyberse-
curity
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