ARE YOU SAFE?
Organisaties “gemakkelijke
prooi” voor cyber-criminelen.
Iedere dag zien we voorbeelden van bedrijven die worden

UNO CyberScan sluit je af als abonnement, waarin je

gehackt. Denk dan aan Apple (iCloud hack), Sony Pictures

systemen maandelijks worden gecontroleerd op

(vertrouwelijke data) en LinkedIn (passwords) en ook dichter

kwetsbaarheden in hard- en software. Hierdoor is duidelijk

bij huis, zoals DigiNotar (SSL hack). De laatste jaren zien we

welke digitale deuren van de organisatie mogelijk nog open

een sterke toename van hacks, ook in Nederland, waarbij

staan. In geval van een urgente situatie staat er direct een

men bewust naar kwetsbaarheden zoekt in een netwerk.

team voor je klaar. Zo blijf je de cybercriminelen een stap

Dus digitale beveiliging wordt steeds belangrijker!

voor. In een oriënterend gesprek adviseren wij je graag welk
abonnement het beste bij jouw organisatie past!

Door onwetendheid, gebrek aan geld, middelen en tijd zijn
vooral organisaties van gemiddelde omvang gemakkelijk
doelwit voor hackers en cybercriminelen. De schade kan
groot zijn voor jezelf en ook voor de relaties van de
organisatie. Niet voor niets wordt de Europese Privacy
wetgeving strikter en krijgen ondernemers en bestuurders
flinke boetes voor het nalatig zijn in het beschermen van
hun gegevens of het niet-melden van cybercriminaliteit.

Waarom UNO CyberScan ?


Onafhankelijke scans die continu worden ge-update
(500 nieuwe kwetsbaarheden per maand)



1 scan is een IP of een website. Voor het scannen van
website en IP telt dit dus als 2 scans

“Volledig beschermd:
ThreadStone controleert,
UNO adviseert !”



Een bekroond Nederlands kwaliteitsproduct dat, in
samenwerking met TNO, is doorontwikkeld



Volledig geautomatiseerd en online scannen incl.
rapportages

Maar wat moet en kan ik doen om mijn organisatie te
beschermen tegen cybercriminaliteit? Met UNO CyberScan
bieden wij een ‘kwetsbaarheid-scan’ die de risico’s in kaart
brengt. UNO adviseert vervolgens welke acties nodig zijn



Een betaalbare oplossing die werkt voor alle systemen
en apparaten



UNO CyberScan bewijst dat je als organisatie een actief
veiligheidsbeleid voert (ook t.b.v. nieuwe wetgeving)

om de veiligheid te blijven garanderen. Een onafhankelijke
partij, Threadstone (threadstone.eu), laten we maandelijks
een scan doen. De resultaten van de scan presenteren wij
in een overzichtelijk rapport.
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UNO SECURITYSCAN
ABONNEMENTEN
Wil je ook weten hoe UNO CyberScan jouw bedrijf blijvend weerbaar kan maken tegen cybercriminelen? Neem contact op
met UNO 070-3300010 dan adviseren wij graag welk abonnement het beste bij jouw organisatie past.

UNO CyberScan
Gericht op zowel website als ICT-infrastructuur


UNO CyberScan contracten worden afgesloten voor een bepaald aantal scans (een scan wordt gedaan per
IP adres of een website)



Automatische periodieke scan van uw externe infrastructuur (firewalls, routers etc.) en/of website (OWASP
top 10 met SQL injection, Cross-site scripting (XSS) en Cross-Site Request Forgery (CSRF)



Scant FTP-, SSH-, web- en mailservers en verricht SSL controle en basic password scan



Additionele scan beschikbaar voor Joomla, Drupal en Wordpress sites en voorbereid voor Payment Card
Industry (PCI) audit



UNO CyberScan wordt één maal per jaar geëvalueerd met de klant, waarbij de te scannen objecten kunnen
worden aangepast op de veranderende behoeften



Maandelijks wordt automatische de afgesproken infrastructuur en websites gescand en begeleiden wij het
aansturen van betrokken partijen bij het oplossen van kwetsbaarheden



Bij kritische bedreigingen is er direct escalatie naar de Servicedesk en wordt contact opgenomen met de
klant voor mogelijke opvolging



Ieder kwartaal ontvangt de klant een rapportage die voorzien is van een analyse met advies



Contracten hebben een looptijd van 1 jaar en betaal je maandelijks m.b.v. automatisch incasso



UNO CyberScan is de meest volledige oplossing en combineert Threadstone scans voor zowel remote
access, webservers, portals enz. met persoonlijke advies en ondersteuning van UNO
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