Interpolis
CyberInZicht
Interpolis biedt samen met partner Capgemini Consulting
Interpolis CyberInZicht. Om uw cyberrisico’s in kaart te brengen
en uw digitale weerbaarheid te vergroten. Met de Interpolis
preventiediensten bieden we ondernemers allerlei oplossingen

om schade te voorkomen en te beperken. Daarbij werken we
samen met gerenommeerde partners. Meer preventiediensten
vindt u in de preventiewinkel.nl.

5 cybersecurity tips om direct mee aan de slag te gaan

Zorg voor een
firewall &
antivirussysteem

Voer softwareupdates direct uit

Zorg voor
bewustwording bij
uw medewerkers

Zorg voor een
noodplan

Maak dagelijks
een back-up

Een firewall is een must
voor iedere onderneming. Zo houdt u de
meeste hackers,
virussen, spyware en
ransomware tegen.

Een software-update is
in feite een gratis
bescherming tegen alle
beveiligingsproblemen
die tot dan toe bekend
zijn. Voer softwareupdates daarom direct
uit. Zo voorkomt u dat
uw websites, servers of
computers in handen
vallen van hackers die
met automatische tools
het internet afspeuren
naar beveiligingslekken.

Bespreek cyberrisico’s
met uw medewerkers
en spreek heldere
spelregels af. Bijvoorbeeld over het gebruik
van wachtwoorden:
	Zorg voor sterke
wachtwoorden van
minimaal 8 tekens,
maar liever meer.
	Gebruik zoveel mogelijk verschillende
tekens en symbolen
	Wissel wachtwoorden
regelmatig.

Cybercriminelen zijn
slim. En dus gaat het
soms toch mis. Wees
hierop voorbereid.
Bedenk vooraf hoe u
ervoor zorgt dat u uw
gegevens terugkrijgt. En
hoe u uw klanten weer
kunt bedienen.

Laat elke werkdag uw
bestanden opslaan op
een medium buiten het
netwerk (zoals een losse
harde schijf) en berg
deze apart van de
server op.

Daarnaast heeft u op al
uw apparaten die (in)
direct met het internet
verbonden zijn een
up-to-date antivirussysteem nodig.

Test regelmatig of het
back-upsysteem goed
functioneert. Het zou
zonde zijn als u bij schade alsnog met lege
handen staat.

Uit de praktijk
“Een van mijn medewerkers klikte op een link in een e-mail. Ineens
was ons totale bedrijfssysteem geblokkeerd. Er verscheen een
melding in beeld: we moesten een bedrag overmaken om de
blokkade ongedaan te maken. We zijn er niet op ingegaan, maar we
hebben veel kosten gemaakt om alles te herstellen.”
“Mijn hele recreatiebedrijf kwam stil te liggen toen mijn belangrijkste
server uitviel door oververhitting. De koeling in de serverruimte
bleek kapot te zijn. Van de slagboom tot en met de kassa van het
restaurant: niets werkte meer. Mijn hele bedrijfscontinuïteit bleek
afhankelijk van één server.”

“Het computersysteem van een aannemer wordt gehackt. De
software is verouderd, het bedrijf heeft al jaren geen update meer
gedaan. De hackers krijgen toegang tot gevoelige informatie van
het bedrijf, waaronder informatie over een grote aanbesteding,
vertrouwelijke ontwerpplannen en gegevens van klanten, prospects
en medewerkers. Het bedrijf krijgt een e-mail met het verzoek om
€ 5.000,- te betalen, anders delen de hackers de informatie met
concurrenten.”

Dit zijn belangrijke onderwerpen voor de CyberInZicht-diensten:

Mens

Organisatie

Techniek

De mens is vaak de zwakke schakel op
het gebied van digitale veiligheid. Het is
belangrijk dat uw medewerkers goed op
de hoogte zijn van de risico’s die uw
bedrijf loopt.

Een organisatie die op orde is, is minder
kwetsbaar voor cyberdreigingen. Het
begint met aandacht voor cybersecurity
binnen het management.

Technologie is de basis.
Cybercriminelen komen gemakkelijk
uw bedrijf binnen als technische
apparatuur niet goed beveiligd is.

Een overzicht van de verschillende Interpolis CyberInZicht-diensten:
Online Scan

Basis

Uitgebreid

Complex

Bestemd voor

Online cyberscan/
Alle ondernemers

Bedrijven met 10 tot
50 medewerkers en/of
beperkte afhankelijkheid
van ICT

Bedrijven met 10 tot
50 medewerkers en/of
afhankelijkheid van
ICT

Bedrijven met meer
dan 50 medewerkers
of middelgrote bedrijven
met een grote
afhankelijkheid van ICT

Doel

Inzicht in mogelijke
cyberrisico’s

Inzicht in de
cyberrisico’s die uw
bedrijf loopt

Onderzoek naar de
weerbaarheid van uw
bedrijf tegen
cyberdreigingen en
mogelijke maatregelen

Onderzoek naar de
weerbaarheid van uw
bedrijf tegen
cyberdreigingen en
mogelijke maatregelen

Online

Online vragenlijst.
Gesprek met adviseur

Interview met de
directeur IT-manager
en/of andere
belanghebbenden

Gesprekken met
belanghebbenden,
afgestemd op
bedrijfssituatie

2 uur

1 dagdeel zonder
technische scan, 2
dagdelen met
technische scan

3 dagen

Technische scan

Uitgebreide technische
scan

Rapportage op
hoofdlijnen

Verdiepende
rapportage

OpMaat rapportage

€ 995,-

€ 1.500,- exclusief
technische scan of
€ 2.250,- inclusief
technische scan

Prijs op aanvraag en
afhankelijk van uw
wensen en situatie

Kanaal

Inzet ondernemer

15 minuten

Extra scans
Rapport

Prijs

Inzicht in risico’s

Gratis

Meer weten?
Doe de online cyberscan via interpolis.nl/cyberscan. De CyberInzicht-diensten vindt u in de preventiewinkel.nl.

