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Managed Mobile Device Security
Voor uw Smartphone, Tablet & Chromebook
Kosteloze proefperiode van 6 maanden zonder verplichtingen
wordt u aangeboden door Intergrid & Zimperium
(stopt na 6 maanden automatisch en u zit nergens aan vast)

https://intergrid.nl/mobile-device-security

Beschermd u tegen o.a. :
• Hacking op device
• Ransomware
• Phishing mails
• Virus protectie
• App protectie
• Microfoon hack
• Locatie
• Kalender
• Contacten
• Foto’s/video’s
• Camera hack
• Zero-days threats
• Onveilige verbindingen

Cyber aanvallen ontwrichten de maatschappij
en kosten miljarden Euro’s.
80% van de mobile devices hebben een
potentieel risico op cyber aanvallen doordat
ze niet zijn beveiligd!

Voordelen:
• Compliancy
• Geen vertraging op device
• Inclusief VPN
• Inzicht in risico
• Heldere rapportages
• Geen privacy inbreuk
• On device security
• Geen cloud connectie
• Geen externe verbindingen
• Machine learning
• NIS-Directive

Hoe is het bij u geregeld?

“Geen telefoons of tablets tijdens vergaderingen”
Bron: Hoofd MIVD

“Ministerie van Defensie van Amerika heeft gekozen voor
Zimperium als oplossing voor Mobile Device Security.
Maar ook leveranciers integreren ermee, zoals:
MobileIron, McAfee, Microsoft, VMware, Samsung"

Bescherming Voor:
iOS
Android
Chromebooks

“ONAFHANKELIJKE SERVICE
INTEGRATOR
VOOR ORGANISATIES MET
COMPLEXE EN KRITISCHE
INFRASTRUCTUREN”

De Uitdaging!
Bescherming Smartphones, Tablets & Chromebook!
Nederland maakt steeds meer gebruik van de voordelen van digitalisering. Maar wordt tegelijkertijd
ook bewuster van de gevaren; Cyber Security breaches zijn aan de orde van de dag en de schade
neemt exponentieel toe. In reactie hierop komt er steeds meer focus op bescherming door de
beveiliging van computers en netwerk(apparatuur). Maar hoe veel gebruik maakt uw bedrijf van
telefoons en tablets om bedrijfsgegevens en mails te benaderen? De bescherming van mobiele
telefoons en tablets staat nog in de kinderschoenen of is niet bestaand terwijl de aanvallen op deze
devices razendsnel toeneemt. Intergrid erkent deze trend, maar ook de uitdagingen bij de
bescherming van deze devices. Vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid biedt Intergrid
u de unieke mogelijkheid om uw mobiele telefoons en tablets te beschermen tegen Cyber Security
dreigingen: U ontvangt ’s-werelds beste beveiliging tegen Cyber Security dreigingen voor uw
mobiele telefoons en tablets nu kosteloos en vrijblijvend op proef. Meldt u aan via de onderstaande
link of ga naar https://intergrid.nl
https://intergrid.nl/mobile-device-security
INFO@INTERGRID.NL - +31 6 533 220 40 - +31 6 542 836 04

U bent voorzichtig met het klikken op een link, geen probleem:
ga naar https://intergrid.nl en ga naar Menu en Mobile Device Security

Als service integrator levert
Intergrid diensten op het
gebied van IT, OT, IoT,
Security , Infrastructuur en
Strategische vraagstukken. De
kracht van Intergrid kenmerkt
zich door haar
onafhankelijkheid, expertise
en professionaliteit.
“Intergrid wil bijdragen aan
het vertrouwen in de
maatschappij en helpen bij
het oplossen van belangrijke
courante uitdagingen.”
Dat is onze missie en
daarmee dé toetssteen voor
de dingen die we doen of
willen gaan doen én voor het
bepalen of iets een succes is.

