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Inzicht in kwetsbaarheden in uw netwerk
Advies om kwetsbaarheden te verhelpen
Support vanuit deskundige helpdesk

De laatste jaren is er een sterke toename in cybercriminaliteit en dit is daarmee de
grootst groeiende criminaliteit in Nederland en Europa. Bij minimaal de helft van de
getroffen bedrijven in Nederland leiden cyberaanvallen ook tot extra kosten.
Onderzoek van Deloitte toont aan dat Nederlandse bedrijven zo’n 10 (!) miljard euro
kwijt zijn aan cybercrime. Voor het Nederlandse bedrijfsleven is het daarom
noodzakelijk om maatregelen te treffen om deze kosten en potentiele imagoschade te
voorkomen.
Met een nieuwe service biedt Tele2 bedrijven de mogelijkheid om meer inzicht te krijgen in
kwetsbaarheden in uw netwerk. Door samen te werken met overheidsinstanties, grote techbedrijven en andere branche gerelateerde bedrijven zijn wij in staat een uitgebreide
veiligheidsanalyse van uw netwerk te maken.
De Security Monitor van Tele2 geeft u inzicht in kwetsbaarheden in uw netwerk en
adviezen om dit te verhelpen. Periodieke rapportages laten u tevens de ontwikkeling
van de veiligheid van uw netwerk zien.
De belangrijkste voordelen op één rij:
Inzicht in kwetsbaarheden in uw netwerk
▪ Via real-time meldingen stellen wij u op de hoogte van gevonden kwetsbaarheden
▪ Periodieke rapportages over het aantal en het type kwetsbaarheden
Advies om gevonden kwetsbaarheden te verhelpen
▪ Toegang tot uw online self-help portal
▪ Uitleg over wat de kwetsbaarheid inhoudt en hoe deze verholpen kan worden
Support vanuit deskundige helpdesk
▪ Deskundige ticket support op inhoudelijke vragen
▪ Deskundige support op de beschikbaarheid van de applicatie
▪ Support verleend door de Hosting & Cloud specialisten van InterNLnet
Tarieven & beschikbaarheid
De Security Monitor is beschikbaar voor alle Zakelijk Internet klanten van Tele2 vanaf € 25,per maand. Bel voor een advies op maat met 024-707500 of kijk op tele2.nl/securitymonitor.

Kijk voor meer informatie over Tele2 en producten op: tele2.nl/zakelijk

Hoe werkt het?

1. Informatie vergaren: informatie vanuit overheidsinstanties (SIDN, Nationaal
Coordinator Terrorismebestrijding en Veiligheid), grote tech-bedrijven (Google,
Microsoft) en andere branch gerelateerde organisaties wordt verzameld en
samengevoegd
2. Uitvoeren veiligheidsanalyse: met deze informatie wordt het netwerk van onze
Zakelijke Internet klanten geanalyseerd
3. Informeren & adviseren klanten: Tele2 Zakelijk Internet klanten die gebruik maken
van de Security Monitor, worden op real-time geïnformeerd over gevonden
(bedrijfskritische) kwetsbaarheden.

Wat krijg ik?
Als u gebruik maakt van de Security Monitor van Tele2 krijgt u:
-

Realtime notificaties over gevonden kwetsbaarheden
Toegang tot de self-help portal met daarin meer informatie over de kwetsbaarheid en
hoe deze op te lossen
Periodieke rapportages over het aantal en het type gevonden kwetsbaarheden
Deskundige hulp en advies vanuit een deskundige helpdesk

