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Denk niet dat u
wél veilig bent....

Tijdens het seminar neemt gastspreker en “ethical hacker” Thierry
Brandjes u mee naar de duistere wereld van de hackers. Hij leert u
begrijpen hoe een hacker denkt en te werk gaat. Met een live hacking
demonstratie laat Thierry zien hoe kinderlijk eenvoudig het is om een
IT-netwerk binnen te dringen. Aan het einde van het seminar kunt
u inschatten hoe groot de impact van cybercrime op uw organisatie
kan zijn. En hoe u zich hiertegen kunt bewapenen.

THEMA

Cybercrime

‘Wij adviseren
bedrijven om
duidelijke afspraken
te maken over
internetgebruik’
Winden, salesmanager bij Beerepoot Automatisering: ‘Cybergevaar

Hoe voorkomt u dat uw bedrijf slachtoffer wordt van cybercrime? Kom op 22 maart 2016

Kritische informatie

komt behalve van buitenaf ook van binnenuit, door het internetgedrag

naar het security seminar “Denk niet dat u wél veilig bent” van Beerepoot Automatisering BV.

Informatiebeveiliging is hot. Klanten en businesspartners vertrouwen

van medewerkers. Als iemand een bestand opent in de mail van een

Inclusief onthutsende live hacking demonstratie.

elkaar over en weer kritische informatie toe. In het volste vertrouwen

onbekende afzender, dan kan hij daarmee malware installeren op de

dat die informatie in goede handen is en blijft. Maar is dat wel zo?

server van het bedrijf. In een mum van tijd worden alle bestanden

Met de enorme toename van waardevolle data, groeit ook de

versleuteld en gegijzeld, met als doel: losgeld. Of een medewerker

interesse van cybercriminelen. Hackers zijn voortdurend op zoek

downloadt een programma van internet en er komt een bestandje

naar zwakke plekken in softwarebeveiliging. ‘Het MKB telt relatief veel

mee dat zich “ergens” nestelt en van daaruit toetsaanslagen

bedrijven die klantgegevens hebben, neem alleen al het aantal

registreert. Ook van de wachtwoorden…. Wij adviseren bedrijven

winkels dat klantpassen uitgeeft’, zegt Raymond Hessels, account-

om duidelijke afspraken te maken over internetgebruik. De firewall

manager bij Beerepoot Automatisering. ‘Diefstal van klantgegevens

kan hierbij helpen.’

kan leiden tot identiteitsfraude. Ondernemers denken vaak dat het

Maik van der Winden
en Raymond Hessels
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zo’n vaart niet loopt. Zij gaan ervan uit dat hun bedrijf niet interessant

Reputatieschade

genoeg is voor hackers en vertrouwen op hun standaard beveiligings-

Cybercrime kost de Nederlandse economie jaarlijks 8,8 miljoen euro.

pakketten. Het aanbrengen van een beveiligingsslot op de voordeur

Raymond Hessels: ‘Als je bedrijf gehackt wordt, ligt de productie stil

– een firewall – is echter niet voldoende om kwaadwillende lieden

totdat het probleem is opgelost. Dat kan variëren van enkele uren tot

buiten de deur te houden. Je moet een firewall ook op de juiste wijze

enkele dagen. Daarnaast – en dat is het ergste – is er de reputatie-

inrichten. Denk bijvoorbeeld aan beveiligd (https) verkeer tussen het

schade. Een bedrijf dat klant- of bedrijfsgegevens lekt, is in de ogen

bedrijf en de bank. Ondernemers vertrouwen er blindelings op dat

van de buitenwereld blijkbaar niet te vertrouwen. De schade die dat

telebankieren ten behoeve van salarisbetalingen veilig is. Toch is het

aanricht, is niet in geld uit te drukken. Cybercrime helemaal voorko-

verstandig om ook dit verkeer door de firewall te laten controleren.

men is niet mogelijk. Een inbreker die per se je huis binnen wil komen

Zo ben je er zeker van dat een werknemer het salaris daadwerkelijk

slaagt daarin, hoe goed beveiligd ook. Met de juiste maatregelen kun

ontvangt. Bij Beerepoot Automatisering is het inrichten van een

je het criminelen wel zo moeilijk mogelijk maken, waardoor ze het

firewall geen standaard oplossing, maar maatwerk.’

uiteindelijk opgeven en op zoek gaan naar een gemakkelijker doelwit.’

Meldplicht datalekken

Aanmelden seminar

Op 1 januari 2016 ging de meldplicht datalekken in. Organisaties en

U bent op 22 maart 2016 van harte welkom bij het gratis seminar

bedrijven die beschikken over klantgegevens, zijn verplicht om een

“Denk niet dat u wél veilig bent” van Beerepoot Automatisering. U

ernstige datalek direct te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

kunt zich hiervoor aanmelden via www.bpaz.nl/evenementen. Het

Voorbeelden van datalekken zijn: een zoekgeraakte USB-stick met

seminar vindt plaats aan de Dr. C.J.K. van Aalstweg 5 in Hoorn. De

persoonsgegevens, een gestolen laptop of een inbraak in een

ontvangst is vanaf 14.30 uur; het programma start om 14.45 uur en

databestand. Meldt u dit niet, dan riskeert u een boete. Maik van der

eindigt om 17.15 uur. Mis het niet!
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