Invest in your future
&
Secure Your Continuity

Intergrid Managed Security Services
“Als je niet weet dat je kwetsbaar
bent voor cyber aanvallen is dat erg!
Maar als je weet dat je kwetsbaar
bent en je doet niets of onvoldoende
dan is dat nog erger”
H. Zöhre

Proactief Security Management
De enige constante in deze wereld is verandering! Traditioneel security management voldoet al geruime tijd niet meer. Vanuit dat perspectief zullen bedrijven proactief security
management dienen na te streven. Naast de proactieve benadering zien wij vele bedrijven die niet de gehele cyber keten hebben beveiligd (zoals smartphones en tablets). Deze nietbeveiligde devices vormen een zeer groot risico voor uw business continuïteit. De volledige keten beveiligen met één beveiliging vendor is niet meer van deze tijd, zorg dus voor vendor
diversiteit van security producten en maatregelen en vertrouw niet op een vendor c.q. leverancier. Laat regelmatig een externe, onafhankelijke partij uw Cyber weerbaarheid toetsen
alsmede die van uw leveranciers. Security van uw bedrijf c.q. uw kroonjuwelen kost geld maar deze niet beveiligen kan veel meer geld kosten!
MOBILE DEVICE SECURITY SMARTPHONES
EN TABLETS
80% VAN DE MOBILE DEVICES
(SMARTPHONES & TABLETS) ZIJN NIET
BEVEILIGD
Terwijl smartphones tegenwoordig niet
meer onderdoen voor een laptop of
desktop en die veelal wel beveiligd zijn.
Mobiele devices niet beveiligen vraagt om
problemen en niet óf maar wannéér het
fout gaat!
In de wetenschap dat de meeste mobiele
apparaten volledig onbeschermd zijn
maar wel toegang hebben tot het
netwerk, blijven hackers nieuwe middelen
vinden om ze te compromitteren.
Naarmate het mobiele aanvalsoppervlak
blijft groeien en evolueren, groeit ook de
beveiliging van Intergrid Mobile Device
Security op het apparaat middels het
zelflerend vermogen.
Met behulp van Intergrid Mobile Device
security bent u beschermd tegen
bedreigingen in de gehele keten op het
gebied van apparaat-, netwerk-, phishingen app-aanvallen.

START POINT DETECTION & RESPONSE

PENETRATIE TEST

Laptops en desktops, uw starting point in
de Cyber Security keten! Deze onderdelen
beveiligen is net zo cruciaal als de
beveiliging van uw centrale netwerk.

De enige constante is verandering, ook
met betrekking tot uw netwerk en
infrastructuur. Vandaag bent u veilig,
maar door een paar kleine veranderingen
aan het netwerk, de infrastructuur of de
website kan dat zomaar veranderen.
Daarom adviseren wij onze klanten om
minimaal 1 x per maand een externe
pentest uit te (laten) voeren om uw
veiligheid te borgen.

Wij bieden de beste totaaloplossing voor
uw laptop & desktop:
Startpoint Detection & Response waarbij
niet alleen de bekende virussen worden
herkend, maar ook de onbekende
alsmede de allernieuwste ransomware en
spionagesoftware.
SECURITY TRAINING & AWARENESS
Technische beveiliging is van kritisch
belang. Uw Cyber weerbaarheid vereist
echter ook een goede training en
awareness van uw personeel. De meeste
hacks beginnen namelijk bij uw
personeel; veelal uit onwetendheid, maar
is gemakkelijk te ondervangen met
frequente en gepaste training.
Intergrid biedt u diverse trainingen voor
uw personeel. Naast algemene awareness
trainingen kunnen wij specifieke groepen
een op maat gesneden training
aanbieden.

Hoe kwetsbaar is de IT-infrastructuur van
uw organisatie? Door flinke toenames in
het aantal hacks is dit een vraag die
steeds relevanter wordt. Afhankelijk van
de doelstelling van de hacker kan de
schade snel oplopen. De organisatie kan
zelfs compleet stil komen te liggen met
stevige financiële- en imagoschade tot
gevolg.
Met een penetratietest, vaak ook pentest
genoemd, probeert een ethical hacker van
Intergrid digitale kwetsbaarheden te
vinden. Aan de hand van deze uitkomsten
stellen we een rapport op met concrete
handvatten om uw cyber weerbaarheid te
verbeteren en daarmee de gevolgen van
een hack(poging) te minimaliseren.

VULNERABILITY MANAGEMENT
DETECTION RESPONSE
Wat je niet weet kun je niet beveiligen!
Zorg voor een compleet beeld van alle
kwetsbaarheden om zo verrassingen uit te
sluiten.
Door middel van onze state of the art
VMDR-systeem identificeren wij
automatisch alle bekende én onbekende
assets op uw (wereldwijde) IT, on prem én
in de cloud. Al uw assets worden
automatisch gecategoriseerd,
gecompleteerd en verrijkt met informatie
over de levenscyclus van de leverancier,
versie, specs en nog veel meer.
Zichtbaarheid is hét fundament voor uw
Cyber Security. Onze oplossing biedt 24x7
zicht op uw volledige netwerk, detecteert
kwetsbaarheden en zorgt voor een
geautomatiseerde response ter borging
van uw continuïteit.

Intergrid is dé Onafhankelijke Service Integrator voor complexe en kritische infrastructuren.
Neem geheel vrijblijvend contact op met Intergrid voor een kennismaking en ontdek wat Intergrid voor u kan doen.
https://Intergrid.nl - Info@intergrid.nl - +31 6 533 220 40
Volg ons op LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/intergrid/ - Twitter: https://twitter.com/intergridNL

