Is jouw bedrijf veilig?
Ben je beschermd tegen phishing en
ransomware, de twee meest
voorkomende ‘threat’ scenarios? Er
bestaat een kans dat je wat hulp nodig
hebt…

Cyberbedreigingen vormen een
materieel risico voor je bedrijf

€4M

81%

>250k

zijn de gemiddelde
kosten van een
datalek per incident.

van inbreuken betreffen
zwakke of gestolen
wachtwoorden.

nieuwe
malwarevoorbeelden
worden elke dag gemaakt
en verspreid.

*Bron: 2016 Ponemon Institute Cost of
a Data Breach Study

*Bron: Verizon 2017 Data Breach
Investigations Report

75%
van personen
gebruiken slechts 3 of
4 wachtwoorden voor
al hun accounts.
*Bron: Security Week Survey (ref.
P35 of Security Playbook)

*Bron: AV-TEST Institute

Email
Het kan meer dan 7 maanden duren om een inbreuk te ontdekken en nog eens 80+ dagen om deze te bevatten. Genoeg tijd om
aanzienlijke schade aan te richten.

4 Minuten

229 Dagen

311 Dagen

Email aanval gestart

Van inbreuk tot
detectie 1

Schade ingesloten 1

1 Bron: 2016 Ponemon Institute Cost of a Data Breach Study

Ken je kracht… En je zwakke plekken
Weet jij wie er toegang heeft tot je data?

Kunt u uw gegevens beschermen op
apparaten, in de cloud en onderweg?

Kunt u in realtime toegang tot uw gegevens
verlenen op basis van risico?

Kunt u snel een inbreuk vinden en erop
reageren?

Wordt secure door het gebruik van Microsoft 365
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Identity & Access
Management

Threat
Protection

Information
Protection

Security
Management

Bescherm de identiteit van
gebruikers en beheer de
toegang tot bronnen

Bescherm tegen
bedreigingen en herstel
snel wanneer aangevallen

Bevestig dat documenten en
e-mails alleen door bevoegde
personen worden gezien

Krijg zicht op en controle
over
beveiligingshulpmiddelen

www.iris-one.nl/security

Microsoft 365 Advanced Threat Protection (ATP)
Office 365 ATP

Bescherm je email, bestanden, en Office 365 apps tegen
aanvallen.

>99.9%

45 Seconden

Gemiddelde detonatietijd
van bestanden

Malware vangstpercentage

Azure ATP

Windows Defender ATP

Helpt hybride
bedrijfsomgevingen te
beschermen tegen
geavanceerde gerichte
cyberaanvallen en
bedreigingen van
binnenuit.

Biedt preventieve
bescherming, detecteert
aanvallen en zero-day
exploits en biedt u
gecentraliseerd beheer
voor uw end-to-end
beveiligingslevenscyclus.

We kunnen helpen

Leren en evalueren
We kunnen uw beveiligingspositie
evalueren, hiaten identificeren en een
stappenplan maken voor meer
bescherming en beveiliging.

Proof of Concept
Begrijp hoe de beveiligingsfuncties in
Microsoft 365 kunnen worden gebruikt in
uw specifieke omgeving en geef prioriteit
aan de implementatie van belangrijke
functies op basis van uw behoeften.

Neem contact met ons op voor meer informatie
iris@iris-one.nl | www.iris-one.nl

Ongoing Security Services
Lopende beveiligingsondersteuning
nodig? Geen probleem! We hebben
u gedekt om u te helpen bij het
handhaven en versterken van
beveiliging en bescherming.

