
ICT Solutions

Onze multidisciplinaire aanpak voor de
informatiebeveiliging van uw organisatie

Wat is uw securityscore?
Vul de matrix samen met onze adviseur in

Mens
Bewustwording creëren en vaardigheden aanleren

Proces
Het krijgen en houden van grip op uw informatiebeveiliging

Techniek
Slimme oplossingen die mens en proces faciliteren



ICT Solutions

Next generation Firewall
Beschermende barrière tussen de verschillende apparaten. 

Controleert, opent en blokkeert inkomende en uitgaande 

poorten.

Multi-factor Authenticatie
Tweetrapsverificatie voor een betere beveiliging om zo 

meer zekerheid te bieden over de digitale identiteit van de 

gebruiker. 

UXI-Sensor 
Sensor die 24/7 de performance van het netwerk test en 

proactief waarschuwt bij netwerkperformance issues.

Honeypot
Doelwitten voor hackers nabootsen om informatie te verkrij-

gen om zo bestaande bedreigingen beter te leren begrijpen 

en het ontstaan van nieuwe bedreigingen te signaleren.

Web Application Scanning
Continue opsporing, detectie en catalogisering van webapps 

op kwetsbaarheden en onjuiste configuratie.

Endpoint Detection and Response & Anti Virus Defender
Uitgebreide verdediging voor alle endpoints in de organisatie 

d.m.v. antivirusbescherming op basis van gedrag en patronen.

Security Awareness Trainingen

Per user
Het identificeren van risico’s en veranderen van gedrag 

d.m.v. een phishing simulatie en bewustzijnstraining. 

Flexibel en op maat in te richten.

Klassikaal
Een interactieve en laagdrempelige bewustwordings-

presentatie over security en cybercriminaliteit. Tot 25 

deelnemers per keer mogelijk.

Mens
Bewustwording creëren en vaardigheden aanleren bij medewerkers

Techniek
Slimme oplossingen die mens en proces faciliteren

Proces
Het krijgen en houden van grip op uw informatiebeveiliging

Key users & Functieprofielen
Autorisaties, rechten en gebruik vastleggen per functie 

en/of gebruiker, incl. periodieke controle en eventuele 

herziening.

Disaster Recovery Test
Inventarisatie huidige en gewenste herstelpunt- en 

hersteltijddoelstelling (RPO & RTO) en het opstellen van 

een Disaster Recovery Plan.

Security scan
Een complete scan en rapportage op basis van alle lagen 

van de IT-security binnen de organisatie. 

Wachtwoord manager
Digitale MFA-beveiligde kluis waarin gebruikers al hun 

wachtwoorden en gebruikersnamen kunnen opslaan en 

beheren.

Hardened Repository & Immutable Back-up  
Beschermt back-up bestanden tegen verlies d.m.v. een 

‘bevroren’ kopie van de gegevens die vastligt en nooit kan 

worden gewist.

Netwerk scanning & Vulnerability Management
Constante scanning en bewaking van de ICT-omgeving 

om kwetsbaarheden vroegtijdig in kaart te brengen en zo 

risico’s te beperken.

Zero Trust Access Control
Geautomatiseerde toegangscontrole voor bekabelde en 

draadloze apparaten o.b.v. Bring Your Own Device Policies.

Monitoring & Patchmanagement
Proactieve monitoring om kwetsbaarheden op te sporen 

en te verhelpen en altijd de nieuwste updates, upgrades, 

fixes en beveiligingswijzigingen.

Data Security Platform
Detecteert bedreigingen, monitort het risico en reduceert 

het aanvalsgebied v.w.b. gevoelige data.

Mobile Device & App Management
Mobiele zakelijke apparaten en zakelijke gegevens op per-

soonlijke apparaten efficiënt beheren en beveiligen d.m.v. 

vergrendelen en/of data wissen bij verlies of diefstal.

De beste informatiebeveiliging voor 

uw organisatie hoeft u uiteraard niet 

alleen uit te zoeken.
AENC ICT Solutions helpt u graag bij de beste invulling 

hiervan. Neem contact op met één van onze accountmanagers 

voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Jan Smit
j.smit@aenc.nl

06 – 27 44 52 89

Andreas van de Breevaart
a.vandebreevaart@aenc.nl

06 – 13 95 56 58

Andries van der Grond
a.vandergrond@aenc.nl

06 – 57 14 24 10


