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P R OT E C T I O N

DE NOODZAAK VAN BESCHERMING

Steeds vaker zijn bedrijven slachtoffer van Ransomware, Phishing en andere internet gerelateerde aanvallen. 

Cybercriminelen proberen op allerlei manieren bij bedrijven binnen te dringen en maken vaak enorme bedragen 

buit. Maar belangrijker nog, vaak zijn bedrijfssystemen meerdere dagen onbereikbaar voor uw organisatie zelf. 

Het beschermen van uw organisatie tegen alle vormen van Malware is een essentiële stap om uw 

bedrijfscontinuïteit te waarborgen. Eén beveiligingslaag is niet meer genoeg voor de hedendaagse dreigingen. 

Meerlaagse beveiliging, met in iedere laag van het netwerk controles, geeft bescherming vóór, tijdens en na het 

uitvoeren van cyber aanvallen.

EXTRA MALWARE PROTECTION IS GEEN LUXE

Endpoint Security beveiligd apparatuur van uw gebruikers tegen veel vormen van Malware. Naast uw desktop 

en laptop zijn ook uw mobile telefoons en tablets een mogelijk doelwit. Kortom, alle apparatuur die verbonden 

is met uw bedrijfsnetwerk of het Internet loopt risico. Met Endpoint Secutity bent u verzekerd van meerlaagse 

bescherming tegen verschillende soorten van online dreigingen, waaronder dreigingen die nog nooit eerder zijn 

waargenomen. Deze oplossing combineert de meest geavanceerde beveiligingstechnologieën zonder uw 

systemen te vertragen. Endpoint Security kan eenvoudig worden uitgebreid met Dynamic Threat Defense. 

Verdachte bestanden worden automatisch naar uw Cloud Sandbox verzonden voor een diepgaande inspectie. 

DE VOORDELEN VAN ENDPOINT SECURITY

• In iedere laag van het netwerk, beveiligingen tegen verschillende soorten online dreigingen.

• Bescherming van applicaties en bestanden op uw bedrijfsnetwerk.
• Beveiliging van desktop, laptop, tablet en mobile telefoon.  
• Beveiliging van Windows-, Mac- (iOS), Android apparatuur.

EXTRA VOORDELEN MET DYNAMIC THREAT DEFENSE

• Onbekende bestanden worden pas doorgelaten als, na analyse, blijkt dat deze niet schadelijk zijn. 

• Dynamic Threat Defense maakt gebruik van de snelste detectietechnologieën.
• Medewerkers kunnen veilig hun werk doen, met behoud van snelheid op je lokale apparatuur.

56% van alle cyberaanvallen betreft 
nieuwe, nog onbekende dreigingen

€ 51.000,- is de gemiddelde schade 
van een Ransomware-aanval

55% van de mkb-organisaties heeft in 
2020 te maken gehad met Ransomware



Protectieniveau
Endpoint
Antivirus

Endpoint  
Security

Antivirus – Anti Spyware – Anti Malware Ja Ja

Advanced memory scanner Ja Ja

Exploit blocker Ja Ja

HIPS Ja Ja

Web Access protection Ja Ja

Anti Phishing Ja Ja

Automated Security Response Ja Ja

Device control Ja Ja

Two Way Firewall Ja

Network Attack Protection Ja

Malware containment Ja

Endpoint Based Micro Segmentation Ja

Botnet Protection Ja

Web Control Ja

Remote Management Ja

Dynamics Threat Defense Optie nu beschikbaar

- Cloud Sandboxing Optie nu beschikbaar

ENDPOINT ANTIVIRUS IN VERGELIJKING MET ENDPOINT PROTECTION

Endpoint Protection beperkt zich niet tot het beschermen van individuele apparatuur, maar beveiligt het 

volledige bedrijfsnetwerk. De extra beveiligingslaag, Network Attack Protection (NAP) is een uitbreiding 

op de huidige Firewall technologie en verbetert detectie van bekende en onbekende kwetsbaarheden op 

netwerkniveau, door deze aan de voorkant te detecteren en blokkeren. 

Machine Learning maakt gebruik van de gecombineerde krachten van neurale netwerken en zorgvuldig 

uitgekozen algoritmes. Hierdoor kan het een zeer betrouwbare beoordeling gemaakt maken. Zero-day

bedreigingen zijn een grote zorg, aangezien bescherming tegen iets dat je nog niet eerder hebt gezien 

lastig is. DNA Detectie kan bekende malware code herkennen om zo nieuwe varianten van een bekende 

malwarefamilie of zelfs nooit eerder vertoonde malware, die deze "genen" bevat, te identificeren. 

Dreigingen worden hierdoor vroegtijdig geblokkeerd middels dynamische DNA detectie. 

Doordat al deze beveiliging ook op netwerkniveau aanwezig is, kan worden voorkomen dat Ransomware

verbinding maakt met het Internet. De Ransomware code wordt niet uitgevoerd en sleutels kunnen niet 

uitgewisseld worden.

Advanced memory Scanner controleert het gedrag van 

processen zodra deze zichzelf laten zien in het geheugen.

Exploit Blocker bewaakt applicaties waarvan frequent 

misbruik wordt gemaakt (e-mailclients, browsers, 

documentlezers, Flash, Java etc.).

HIPS: Host-based Intrusion Prevention System bewaakt 

systeemactiviteit en beschermt tegen verdacht systeem-

gedrag.

Two Way Firewall voorkomt ongeautoriseerde toegang tot 

het bedrijfsnetwerk.

Network Attack protection analyseert de inhoud van 

netwerkverkeer en beschermt tegen netwerkaanvallen.

Malware containmen: endpoints met de actieve malware 

containment worden in quarantaine geplaatst, zolang de 

bedreiging nog niet opgeschoond kan worden.

Endpoint Based Micro Segmentation communicatie tussen 

netwerkservices wordt alleen via whitelist toegestaan.

Botnet protection detecteert en blokkeert kwaadaardige 

communicatie en informeert de gebruiker.

Web Control kan webpagina’s blokkeren die mogelijk 

aanstootgevend materiaal bevatten.

Dynamic Threat Defense: Zie volgende pagina.

Cloud Sandboxing: Zie volgende pagina



EXTRA BEVEILIGING BOVENOP ENDPPOINT SECURITY

DYNAMIC THREAT DEFENSE

Organisaties van elke grootte hebben vandaag de dag bescherming nodig tegen nieuwe, nog 

onbekende dreigingen. Cyberaanvallen worden steeds sluwer om detectie door bestaande beveiliging 

te kunnen omzeilen. Wanneer uw bestaande beveiliging een verdacht object detecteert dat niet direct 

als schadelijk gecategoriseerd kan worden, dan wordt het bestand naar de cloud sandbox van 

Managed Protection gestuurd. Deze analyseert vervolgens het gedrag en bepaalt of het bestand 

schadelijk is, waarmee voorkomen wordt dat het bedrijfsnetwerk geïnfecteerd wordt. De analyse 

gebeurt volledig automatisch en vereist geen menselijke actie, waardoor er geen extra IT-

beveiligingsspecialisten nodig zijn. Zo maakt uw organisatie de stap naar een hoger beveiligingsniveau.

WAT IS CLOUD SANDBOXING?

De cloud sandbox is een testomgeving die bestaat uit verschillende soorten besturingssystemen, 

waarin elk verdacht bestand wordt geanalyseerd om te bepalen of een bestand schadelijk is of niet. De 

cloud sandbox levert de snelste analyse van malware: in enkele seconden tot minuten. Het resultaat 

wordt direct gedeeld met alle verbonden endpoints in het netwerk en biedt daarmee beveiliging voor 

de gehele organisatie. Hiermee wordt voorkomen dat Ransomware zijn vernietigende activiteiten 

binnen het bedrijfsnetwerk kan loslaten.


