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Sebyde Academy: Bewustzijn vergroten
Steeds meer bedrijven realiseren zich dat het verlagen van IT
security risico’s niet alleen gerealiseerd kan worden door het
implementeren van technische oplossingen door de ICT afdeling.
Het (onveilige) gedrag van de mensen die met de ICT middelen
werken is een belangrijke factor bij het verlagen van de risico’s.
Van alle security incidenten wordt 40% veroorzaakt door menselijk handelen!

kan op vele manieren gebeuren. Onze presentaties over cybercime opent steeds weer de ogen van de toehoorders. Het veranderen van gedrag van mensen is niet eenvoudig en vereist goede
training. De security awareness training van de Sebyde Academy
heeft daarom bijvoorbeeld een terugkomdag waarbij de cursisten
hun persoonlijke actieplan evalueren. Hierdoor is het risico om
terug te vallen op hun oude, onveilige gedrag minimaal.

De activiteiten van de Sebyde Academy zijn gericht op het stimuleren en motiveren van management en medewerkers naar veilig
gedrag. Medewerkers zijn zich vaak niet bewust van de risico’s en
gevaren op het gebied van cybercriminaliteit. We horen nog
steeds regelmatig de opmerking “Wat kunnen ze hier nou halen?”. Vertrouwelijke bedrijfsinformatie is veel geld waard. Denk
aan uw bedrijfsplan, klantgegevens, marketingstrategie, verkoopcijfers, personeelsgegevens, etc. De onveilige manier waarop
wordt omgegaan met bedrijfsinformatie maakt het voor onbevoegden erg makkelijk om die informatie in handen te krijgen. Dit

Verlaag uw risico door het verhogen van het bewustzijn. Zet security op de agenda van uw organisatie. Sebyde kan u hierbij effectief helpen.

IBM op #3 wereldwijde security leveranciers

Security kwetsbaarheden. Ze hebben negen security operation
centra in de wereld, 14 software security development laboratoria, en het IBM Institute for Advanced Security met activiteiten in
USA, Europa en Asia/Pacific.

In een onderzoek wat is gepubliceerd door Gartner in Mei 2014
staat te lezen dat de wereldwijde omzet van security software
een groei heeft doorgemaakt van bijna 5%. Van alle leveranciers
heeft IBM de grootste groei doorgemaakt (19,1%) en staat nu
op de derde plaats op de ranglijst van wereldwijde security
software vendors.
Veel mensen weten niet dat IBM een belangrijke marktspeler is
op het gebied van security. IBM Security solutions heeft een “security framework” ontwikkeld om een geïntegreerde security
oplossing te kunnen bieden die aansluit op uw behoefte en is
ontworpen om kosten en risico’s te verlagen. IBM werkt in het XForce research & Development team met meer dan 6.000 onderzoekers, ontwikkelaars en security experts aan het verder ontwikkelen van de security oplossingen. X-Force is een van de
grootste security research organisaties ter wereld. Ze bezitten
onder andere de grootste database ter wereld op het gebied van

Ook mensen hebben soms een “update” nodig. Trainingen, workshops en thema-presentaties motiveren medewerkers naar veilig
gedrag waardoor de vertrouwelijke bedrijfsinformatie (lees: De
kroonjuwelen!) beter wordt beschermd.
Vraag hier meer informatie over de activiteiten van de Sebyde
Academy

Dagelijks monitort IBM meer dan 13 miljard security evenementen voor hun klanten in 130+ landen. IBM heeft de expertise om
bedrijven te helpen bij het implementeren van een geïntegreerde
security oplossing om risico’s te verlagen, gegevens te beschermen en kosten te verlagen.
Wat uw security risico ook mag zijn, advanced threats, mobiele
toegang, Cloud infrastructuur, compliancy, enz. of u wilt big data
laten controleren op security aspecten, de tools van IBM Security
solutions kunnen u helpen.
Vraag voor meer informatie het Sebyde document “Waarom IBM
Security” aan.

Applicatie security: Wees preventief!
Sebyde BV is gespecialiseerd in de security van webapplicaties.
Het overgrote merendeel van de hackers-aanvallen wordt uitgevoerd op de applicatie-laag van een organisatie. Dit zijn bijvoorbeeld websites die niet goed zijn getest op security.
Bedrijven nemen niet genoeg preventieve maatregelen om te
voorkomen dat er via hun applicaties wordt ingebroken. Applicaties worden tijdens de bouw niet of nauwelijks getest op security.
De afnemers van de software gaan er echter wel van uit dat de
geleverde software veilig is. Niets is minder waar. Applicatie security staat bij bedrijven (nog) niet op de agenda. Webapplicaties
zitten vol met kwetsbaarheden waardoor het voor onbevoegden
erg makkelijk is om in te breken. Heeft u uw applicaties wel eens
laten testen op security? Een applicatie security scan is een effectieve manier om de zwakke plekken in de beveiliging aan de oppervlakte te halen. Sebyde BV is hierin gespecialiseerd en levert u

een gedetailleerd rapport over de gevonden kwetsbaarheden en
een advies hoe die kwetsbaarheden gerepareerd kunnen worden.
Ons aanbod aan u:
Graag neemt Sebyde bij u de proef op de som. We zijn bereid om
voor u een gratis “quick scan” uit te voeren waarbij uw applicatie
word getest op de meest gebruikte en gevaarlijke hacking methodieken. Na deze vrijblijvende scan ontvangt u van ons een
rapport waarin staat in welke URL’s kwetsbaarheden zijn gevonden en welke risico’s u daardoor loopt. U weet dan in ieder geval
waar de zwakke plekken zitten in uw beveiliging.
Deze scan kan gewoon worden uitgevoerd op een werkende
website. Nadat u ons toestemming heeft gegeven om de scan uit
te voeren hoeft u verder niets te doen.
Neem gerust contact op over de mogelijkheden van Applicatie
security scans!

Tips ter verlaging van risico’s
Passwords: Verander ze regelmatig!
Het gebruik van passwords is ons allemaal bekend. Omdat we
tegenwoordig gebruik maken van veel verschillende applicaties is
de verleiding erg groot om hetzelfde password te gebruiken. Dit is
erg onverstandig omdat het de deuren opent voor hackers op het
moment dat uw password in handen komt van onbevoegden.
Ons advies is om passwords regelmatig (om de 2-3 maanden) te
vervangen. Deel uw passwords met niemand. Gebruik geen onveilige (eenvoudige) passwords. Gebruik “Passphrases” en gebruik letters, cijfers en leestekens.
Password safe: Veilige manier van opslaan van uw passwords!
Er bestaan verschillende goede (gratis) oplossingen voor het veilig
opslaan van uw passwords. Een goede oplossing om al uw verschillende passwords te kunnen beheren.

Kunnen wij u helpen?

U kunt contact opnemen via de volgende manieren:

Bij de security van web applicaties (websites), netwerken en systemen.

Telefoon

Het trainen van medewerkers of ontwikkelaars op het gebied van
security awareness door de Sebyde Academy

+31 6 53 23 32 69
Email
rob.koch@sebyde.nl
Website http://www.sebyde.nl
Website http://www.sebydeacademy.nl

Het doen van een management workshop ter voorbereiding van
het implementeren van een Security Awareness programma.
http://www.linkedin.com/company/sebyde-bv
Twitter
http://www.twitter.com/SebydeBV
Facebook http://www.facebook.com/sebydeBV
LinkedIn

Het laten controleren van de mogelijke privacy impact van uw
informatiesystemen en organisatie.

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je e-mail adres aan ons hebt opgegeven. Wil je de
nieuwsbrief niet meer ontvangen klik dan hier om je af te melden.

