
Gehackt en uw data niet beschikbaar?

Hoe realiseer ik garantie op beschikbaarheid van mijn data?

De vraag is niet of u gehackt wordt, maar wanneer?
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Ransomware, beseft men wel de risico’s?

• Ransomware is het grootste cyberrisico voor bedrijven

• De aanvalsmethodieken van hackers zijn geëvolueerd

• 56% van de bedrijven doet geen melding van cyberaanvallen

• Kwart van klein MKB onderneemt geen actie om digitaal veilig te zijn

• Cybersecurity budgetten zijn niet realistisch

• Hoe goed en up to date is uw Business Continuity Plan (BCP)?



Veel aandacht aan de voorkant, maar…

• Voorkomen is nagenoeg onmogelijk….online betekent hackable

• Veel investeringen aan de voorkant van de “poort”

• Organisaties lopen per definitie achter inzake systeem en software updates

• Security draait niet alleen om preventie, maar vooral ook om herstel

• Wat en hoe groot is uw primaire data set?

• Backup alleen is niet voldoende!

• Minimaal 1x per jaar testen 
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Betaalbare gemoedsrust

Duidelijke pakket kosten verzekeringspremie
• Opslag

• Bandbreedte

• Terughalen data

• Geen extra investering in server capaciteit vereist

• 60% minder energie vereist dan harde schijf oplossing



Tijd voor actie….

• Analyseer en definieer uw primaire data set

• Zorg voor adequaat budget

• Stel en/of update uw Business Continuity Plan

• Denk goed na over herstel van data en systemen na een cyber calamiteit



Vragen?
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