Hoe veilig zijn
uw systemen?
Wij zorgen voor de continuïteit
van uw bedrijfsvoering.

ActStamp voor het MKB
ActStamp Information Security neemt voor u als MKB ondernemer de zorgen
weg op het gebied van IT beveiliging. Met de komst van nieuwe technologieën, het
gebruik van USB sticks, smartphones, tablets of laptops in uw netwerk, is uw
bedrijfsdata op verschillende manieren beschikbaar. Dit is handig voor uw manier
van werken en die van uw medewerkers, maar ook voor cybercriminelen die bij
uw data willen komen. Dit kan een risico vormen voor uw bedrijfsvoering.
Met meer dan 20 jaar ervaring - bij grote en kleine bedrijven - kunnen wij u als
ondernemer helpen met veilig werken. Met onze oplossingen verhogen wij de
cyberweerbaarheid van uw bedrijf.

“

ActStamp neemt uw zorgen op het gebied
van IT beveiliging uit handen zodat u zich
kunt richten op het ondernemen”
Robbert-Frank Ludwig, ActStamp Information Security

Het maakt niet uit of uw bedrijf 30 medewerkers heeft of dat u alleen werkt,
elk bedrijf heeft er belang bij om haar cyberweerbaarheid op orde te hebben.
Zo komt u niet voor verrassingen te staan!
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Loopt uw bedrijf risico?
Weet u de status van uw netwerk?
Wanneer heeft u voor het laatst de cyberweerbaarheid van uw netwerk
laten checken?

Gebruikt u een wachtwoordmanager?
Bij 63% van de cyberincidenten is een zwak gekozen wachtwoord de oorzaak.
Door het gebruik van een wachtwoordmanager hoeft u niet al uw wachtwoorden
zelf te onthouden.

Wie controleert updates binnen uw bedrijf?
Het periodiek updaten van alle computers en mobiele apparatuur is van groot
belang. Hoe heeft u dit geregeld?

Hoe bent u phishing de baas?
Phishing wordt gebruikt om informatie bij u of uw medewerkers los te peuteren.
Wanneer heeft u voor het laatst een phishing test laten uitvoeren?

Wat is ransomware en hoe kunt u het voorkomen?
Ransomware, ook wel gijzelsoftware genoemd, is een van de bekenste vormen
van malafide software of malware. Zelfs na betaling is de kans klein dat u de
gegevens terugkrijgt. Wat heeft u gedaan om dit risico te beperken?
Dit zijn zomaar een aantal vragen die u uzelf als ondernemer kunt stellen.
In een telefonische inventarisatie gaan we hier dieper op in om te bepalen
wat er voor uw organisatie nodig is.
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Oplossingen
ActStamp Information Security heeft verschillende oplossingen voor het vergroten
van uw cyberweerbaarheid.
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Hoe zorg ik ervoor dat ik
veilig kan ondernemen?
Het Digital Trust Center, onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken
en Klimaat, geeft onderstaande tips & tricks over veilig digitaal ondernemen.
ActStamp Information Security volgt de richtlijnen van het ministerie en helpt
bedrijven weerbaarder te maken tegen cyberaanvallen.

Laat de kwetsbaarheden in uw bedrijf in kaart brengen.
Pas de standaardinstellingen aan.
Voer de updates uit.
Beperkt de toegang.
Voorkom virussen en ransomware.

Wilt u meer informatie?
Ga dan naar www.actstamp.nl of neem direct contact op met
Robbert-Frank Ludwig via +31 (0)6 19 61 44 23 of robbert@actstamp.nl
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