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BETER EN SLIMMER BEVEILIGEN VAN UW IT-INFRASTRUCTUUR

Nederland telt de hoogste internetdichtheid van Europa. 

Volgens het Nationaal Cyber Security Centrum zijn in 2016 

veel digitale aanvallen waargenomen op bedrijven in Ne-

derland, waarbij het motief vooral economische spionage 

was. De aanvallers waren op zoek naar persoons-, bank- en 

andere kwetsbare gegevens. De aanvallen richtten zich 

echter op ook het verkrijgen van data en technologie, die 

hun marktwaarde nog moeten bewijzen.

U zult begrijpen dat economische spionage schadelijk is voor 

de concurrentiepositie van uw bedrijf. Twee derde van de ge-

troffen bedrijven had de aanvallen zelf niet waargenomen. Or-

ganisaties zonder specialistische en experimentele technologie 

zullen geneigd zijn te denken dat security voor hun niet van 

toepassing is. Een voorbeeld van ransomware zoals WannaCry 

heeft echter aangetoond dat iedereen een potentieel slachtof-

fer kan zijn. Ook al heeft u voor uw gevoel niets bijzonders te 

verbergen.

SECURITY AS A SERVICE VAN AENC

AENC helpt organisaties in het beter en slimmer beveiligen 

van hun IT-infrastructuur. Onze medewerkers bezitten de juis-

te kennis, hebben ruime ervaring en werken met toonaange-

vende security producten en fabrikanten. In onze doorlopende 

strijd tegen IT-dreigingen blijven wij investeren, innoveren en 

observeren. Dat samen vormt de basis voor onze krachtige 

IT-security strategie.

Met Security as a Service van AENC bewapent u zich tegen 

bedreigingen zoals o.a. malware, ransomware, spionage, 

sabotage, informatiediefstal en interne schadelijke activiteiten. 

En bent u direct voorbereid op de nieuwe wet- en regelgeving 

GDPR van de EU. AENC beschikt over een groot aantal ge-

certificeerde consultants. Met Security as a Service van AENC 

kunnen wij uw IT-afdeling ontlasten en ondersteunen met 

onze krachtige oplossingen. In combinatie met onze Managed 

Antivirus, Update Service en Monitoring diensten zorgen wij 

dat uw IT-omgeving altijd optimaal is beschermd.

Onze Security Officer is expert op het gebied van informatie-

beveiliging. Zijn rol bestaat o.a. uit het opstellen en uitvoeren 

van een risicoanalyse. Hij geeft advies bij het opstellen en 

vormgeven van een beleidsplan en over information security 

binnen uw organisatie. Daarnaast initieert hij bewustwording 

bij de medewerkers. Door actieve monitoring informeert hij 

u en voert hij preventieve handelingen uit bij verhoogde drei-

gingsniveaus.

DE PRAKTIJK

Op vrijdag 12 mei jl. dook in de loop van de dag de Ransomwa-

re WannaCry op. In korte tijd besmette de malafide software 

tienduizenden computers in bijna 100 landen. Zondag 14 mei 

waren dat er wereldwijd al meer dan 200.000 waaronder en-

kele Nederlandse ziekenhuizen, scholen en MKB-organisaties.

Metingen in augustus en september 2017 door o.a. fraude-

desks van diverse Nederlandse banken  en Fox IT melden dat 

dagelijks ruim 50.000 phishing-mails worden verstuurd naar 

zowel consumenten als bedrijven. Opmerkelijk is dat 1 op de 

5 ontvangers de mail opent en doorklikt op deze mail en 69% 

hun wachtwoorden invult.

Een zero-day-attack is een computerdreiging

die probeert misbruik te maken van zwakke

delen binnen software, die onbekend zijn

voor de softwareontwikkelaar. Zero-day-

exploits is software die gebruikmaakt van

een daadwerkelijk gat in de beveiliging voor

het uitvoeren van een aanval.
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Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Europese wet- en regelgeving 

GDPR voor het beveiligen van persoonsgegevens van zowel 

klanten, patiënten als werknemers van kracht. Om hieraan te 

voldoen is er veel aandacht voor het beveiligen van o.a. opslag 

in de cloud, databasebeveiliging, dataencryptie en datalekken. 

Maar ook uw, verouderde, netwerkapparatuur speelt een zeer 

belangrijke rol en dat wordt door veel organisaties nog steeds 

vergeten. Verouderde modems, switches, acces points en 

routers zijn vaak onvoldoende of niet beveiligd.

SECURITY APPARATUUR

Betrouwbare apparatuur voor uw ICT-infrastructuur is 

daarom een goede keuze om datalekken te voorkomen en om 

te voldoen aan de strenge Europese privacyrichtlijnen. Om 

uw organisatie zo goed mogelijk te beschermen levert AENC 

diverse krachtige IT-security oplossingen. Eén daarvan is de 

Cisco ASA 5500-X series met FirePOWER Services.

AENC levert met deze Cisco ASA 5500-X series met FirePO-

WER Service een adaptieve, bedreigingsgerichte firewall van 

de volgende generatie (NGFW).

WILT U MEER WETEN OVER ONZE SECURITY AS A SERVICE OPLOSSINGEN?
OF U WILT EEN GESPREK MET EEN VAN ONZE CONSULTANTS?

Bel 078 – 69 95 888 of mail naar verkoop@aenc.nl

Ontworpen voor een nieuw tijdperk van bedreiging en 

bescherming tegen malware. Cisco heeft de hoogste scores 

op het gebied van beveiligingseffectiviteit verdiend tijdens 

onafhankelijke tests van NGFW’s: Cisco blokkeerde maar liefst 

99,2% van de bedreigingen.

Met de volledig beheerde Cisco ASA 5500-X series met 

FirePOWER Services en de Security as a Service van AENC 

beschermt u niet alleen uw organisatie tegen inbraak, diefstal 

en spionage, maar bewaakt en elimineert u ook schadelijke 

activiteiten binnen uw netwerk. Uw organisatie merkt niets 

van ons beheer, wij doen dit volledig op de achtergrond, zodat 

u ongestoord en veilig kunt werken.

Dus stel uzelf de vragen: Hoe veilig is mijn IT-infrastructuur? 

Welke beveiliging is goed genoeg? En waarin moet ik inves-

teren? Op al deze vragen kunnen wij u een antwoord geven. 

AENC analyseert, adviseert, installeert en pleegt actief beheer 

afgestemd op uw eisen, wensen en behoeftes.


