
Flexibele cyber
safety-diensten 
Vergroot eenvoudig uw 
digitale weerbaarheid



‘ De schadelast van ondernemers 
die slachtoffer worden van 
cybercriminaliteit kan zomaar in 
de tonnen lopen.’

Met de Allianz Cyberverzekering dekt u als ondernemer de 
risico’s af van cyberincidenten. De verzekering wordt steeds 
vaker afgesloten. Niet verwonderlijk, gezien het feit dat 
cyberincidenten steeds vaker voorkomen en er in de media 
meer aandacht voor is. De schadelast van ondernemers die 
slachtoffer worden van cybercriminaliteit kan zomaar in de 
tonnen lopen. Voorkomen is nog steeds beter dan genezen, 
ook als u al een verzekering heeft afgesloten. Daarom 
biedt Allianz de mogelijkheid om een aantal preventieve 
eenmalige diensten van ThreadStone Cyber Security af te 
nemen. Snel, eenvoudig en scherp geprijsd. 

Voorkomen is nog steeds 
beter dan genezen



  Deze scan controleert volledig 
geautomatiseerd en veilig uw website 
en bedrijfsnetwerk op kwetsbaarheden.

  Uitgevoerd zoals een hacker waar ook 
ter wereld uw website en netwerk ‘ziet’.

  Na afloop ontvangt u een rapportage 
die u gedetailleerd inzicht geeft; uw 
IT’er kan hiermee direct aan de slag om 
de ontdekte kwetsbaarheden weg te 
nemen.

Resultaat
Inzicht in de kwetsbaarheid van uw 
website en uw netwerk.

Waarom
Meer dan 75% van de websites is 
onvoldoende beveiligd. Zo’n 60% van de 
bedrijfsnetwerken blijken kwetsbaarheden 
te bevatten. Hoe staat het met de 
beveiliging van úw online systemen? 

Kwetsbaarhedenscan

Het aanbod

(excl. BTW)



  Voor complete controle  
en advies

  Onafhankelijke controle van uw 
online en interne systemen op 
kwetsbaarheden.

  Een gecertificeerd ethisch hacker 
analyseert de bevindingen en geeft 
heldere terugkoppeling.

  Op basis van rapportage en advies kunt 
u samen met uw IT’er de beveiliging 
van uw systemen gericht verbeteren.

Resultaat
 Inzicht in uw huidige systemen en concrete 
handvatten voor het wegnemen van 
kwetsbaarheden.

Waarom
Met slimme apparaten en uitbreiding van 
uw netwerk met hardware en software 
wordt het een steeds grotere uitdaging om 
uw IT-systemen up-to-date en veilig te 
houden. Heeft u al uw systemen in kaart, 
en weet u of uw systemen kwetsbaar zijn? 
Zelfs via een slimme koffieautomaat kunnen 
kwaadwillenden uw netwerk binnendringen. 

Hacktest

Het aanbod

(excl. BTW)



  Voor maatwerkadvies

  Alle aspecten van uw informatie-
beveiliging worden in kaart gebracht: 
beleid/organisatie, mens én techniek.

  Na de meting ontvangt u een overzicht 
plus concrete aanbevelingen om uw 
organisatie weerbaarder te maken.

  Met de Hacktest en de Nulmeting 
samen heeft u uw complete 
digitale weerbaarheid en essentiële 
verbeteracties in kaart.

Resultaat
  Inzicht in de informatiebeveiliging van uw 
onderneming: beleid, menselijk handelen en 
techniek. Een goed vertrekpunt om pragmatisch 
beleid vast te stellen, uw cyberweerbaarheid te 
verhogen en passende maatregelen te treffen. 

Waarom
Hoe sterk uw informatiebeveiliging is wordt 
bepaald door de zwakste schakel. Is dat uw 
beleid, het bewustzijn en handelen van uw 
medewerkers of een applicatie binnen uw 
IT-systeem? Weet welke risico’s u loopt en of 
u de juiste maatregelen heeft getroffen.

Nulmeting

Het aanbod

(excl. BTW)



ThreadStone 
helpt u graag

  De gevolgen van cybercriminaliteit zijn vaak aanzienlijk, vergelijkbaar 
met een inbraak in uw bedrijf. Met het grote verschil dat de kans bestaat 
dat uw business compleet stil komt te vallen doordat uw systemen niet 
meer werken – nog los van financiële en emotionele schade. 

  Informatiebeveiliging is niet te koop in een doosje: een firewall en een 
antivirusapplicatie op de werkplekken die alleen controleert op bekende 
(of verouderde!) virusdefinities zijn allang niet meer toereikend. Want in 
de praktijk doen zich steeds meer situaties voor waarvan u direct pijn 
kunt ervaren:

  in handen vallen van cybercriminelen, bijvoorbeeld via ransomware: uw 
systemen zijn versleuteld en worden pas vrijgegeven na het betalen van 
losgeld, uw business valt compleet stil;

  een boete vanuit de Autoriteit Persoonsgegevens omdat u niet heeft 
gehandeld volgens de regels van de AVG;

  er wordt vanuit de keten als leveringsvoorwaarde gesteld dat u de 
informatiebeveiliging aantoonbaar goed heeft geregeld, anders gaat een 
opdracht niet door of verliest u misschien uw klant.

Bewaak de continuïteit  
van uw business

Het versterken van uw digitale weerbaarheid zou 
eigenlijk net zo vanzelfsprekend moeten zijn als 
het beveiligen van uw pand en uw medewerkers. 
Relatief eenvoudige acties kunnen vaak al een 
groot effect hebben. Kijk hier om te bepalen welke 
maatregelen bij uw onderneming passen.

https://www.threadstone.eu/eenmalige_diensten


ThreadStone is in 2014 gestart met één belangrijke missie: 
het Nederlandse en Europese internet veiliger maken. 
Met name voor het MKB biedt ThreadStone betrouwbare, 
praktische en betaalbare cybersecurity-oplossingen, 
die het bedrijf zelf ontwikkelt en levert vanuit Europa. 
ThreadStone was partner van de overheidscampagne 
Veilig Zakelijk Internetten en heeft meerdere 
onderscheidingen gewonnen met zijn dienstverlening.

Over ThreadStone 
Cyber Security

ThreadStone Cyber Security
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