Veilig werken
Onderdeel van ‘secure by design’

Veilig werken is topsport
Behaal met ons die medaille

Veilig werken is topsport. Gelukkig zijn wij topfit!
Van start tot finish zorgen wij voor een veilige IT-omgeving
en zo behaal jij die gouden medaille.
Dit is veilig werken
Veilig – bijv.naamw. [‘vεiləx]; zonder of buiten gevaar.
Werken – werkw. [‘wεrkə(n)]; taken verrichten binnen een functie.
Taken verrichten in een functie zonder gevaar. Dat is in een notendop veilig werken.
Het is een werkwijze die verder gaat dan je werkplek, netwerk en de programmatuur
waar je mee werkt. Uiteraard moeten deze facetten doordacht, veilig ingericht en
continu ge-update zijn. Maar check ook incidenteel of jouw werk- en bedrijfsomgeving wel veilig zijn door middel van penetratietesten.
Maar veilig werken gaat ook over processen, mensen en kennis. Een complex verhaal.
Gelukkig houden wij wel van uitdagingen en is veiligheid geen kernwaarde maar
onze aorta. Wij zijn je expert op het gebied van veiligheid in IT.

Veiligheid staat bij ons
LIME NETWORKS - Animatie style
centraal! Want wij…
• ...updaten jouw en onze systemen altijd!
• ...hebben een ISO27001 certificaat, een
onderscheiding die veilig werken verifieert. Voor dit certificaat voldoen we
jaarlijks aan een lijst met lastige eisen.
• ...bestaan uit een team van IT-ers die
écht begrijpen wat security inhoudt.

• ...automatiseren de installaties van pc’s,
laptops en servers en netwerken.
• ...zorgen dat jouw netwerk goed uit
de verf komt bij security audits en penetratietesten.
• ...geven IT-advies (gevraagd en
ongevraagd, maar altijd met passie
voor techniek).
• ...zijn er voor je als er iets mis gaat –
met kennis, snelheid en daadkracht.

Weet wat je risico’s zijn met cybercriminaliteit
Check alle bronnen online op limenetworks.nl/veiligheid
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In 2018 waren de kosten voor de
Nederlandse maatschappij
€1 miljard voor ‘gewone’ diefstal
en €10 miljard voor cybercrime

Hackersgroepen gebruiken
phishing (65%) als hun
primair middel voor infectie

41%

Waarom is veiligheid
belangrijk?
Het is dus van essentieel belang om
cybercriminaliteit serieus te nemen. Door
veilig te werken tackel je deze risico’s.
Uiteraard zorgen hacking en onveilig
werken voor financieel verlies. De verloren data moet weer worden hersteld
en allerlei bedrijven en partijen moeten
worden ingeschakeld. Ook kunnen zulke
vervelende situaties zorgen voor schade

Onderbrekingen in operationele
continuïteit vormt het grootste
gedeelte van waardeverlies (41%)
door cybercriminaliteit

aan de productiviteit en motivatie van
het personeel maar ook aan de reputatie
van het bedrijf.
Tijdens de herstelprocessen kan er
namelijk niet of beperkt worden
gewerkt, wat de sfeer niet ten
goede zal komen. Met
veilig werken voorkom je
dus productiviteitsverlies,
aantasting van motivatie
en financiële schade.

Beknopt Woordenboek der Veiligheid
ISO27001: certificaat dat wij hebben, wat
verifieert dat wij veilig werken. Moeilijk te krijgen
en te behouden. Wij zijn er erg trots op.
‘Secure by design’: denkwijze waarbij elk product
of dienst die wij leveren begint bij jouw veiligheid
en continuïteit.
Phishing: als hackers jouw inloggegevens
proberen te stelen.
Spam: ongewenste e-mails – van vervelende
nieuwsbrieven tot nep e-mails.
LastPass: applicatie die fungeert als een
wachtwoordenkluis.

Wat als je niet veilig werkt?

Back-up: extra kopie van jouw gegevens, voor
het geval er iets misgaat.
Managed back-up: wij nemen de verantwoording
voor jouw back-up zodat deze veilig is en correct
werkt.
Penetratietesten: controle van jouw netwerk en
hardware; is deze beschermd voor hackers?
MFA: multi factor authenticatie; een extra
laag beveiliging doordat je bijvoorbeeld naast je
wachtwoord ook een code moet invullen die
je op je telefoon ontvangt.

In december 2019 maakte een vervelend
stuk software het complete netwerk van
de universiteit van Maastricht (met het
grootste deel van de serverstructuur en
werkplekken) onbruikbaar.
Dit waren de gevolgen.

Productiviteit
Hoewel FOX-IT een gedeelte van de schade
kon herstellen, zijn vrijwel alle productieservers en lokale back-ups onbruikbaar. Dit kan
enkel opgelost worden met herinstallatie.
Ook moet data uit back-ups worden
teruggezet waar mogelijk. Dit komt de
productiviteit zeker niet ten goede.

Financieel
Tonnen losgeld werd betaald aan de
hackers om de netwerkstructuur te
ontsleutelen. Ook werd er een IT-bedrijf
ingeschakeld tijdens de feestdagen om
onderzoek te doen naar de hack inclusief
het opruim- en herstelproces. Tot slot
moesten veel computers en servers opnieuw geïnstalleerd en nagekeken worden.

Motivatie
Met man en macht is aan het herstel van
deze hack gewerkt – door eigen werknemers
en externen. En dat allemaal tijdens de
‘feestelijke’ Kerstdagen en jaarwisseling.
En dan nog de imagoschade… als bedrijf
kan zo’n hack je veel klanten kosten of
investeerders afschrikken. Lees meer over
deze case op onze website.

Lime Networks B.V.

+31 (0)10 2121806
verfrissend@limenetworks.nl
www.limenetworks.nl

Heb je vragen over veiligheid?
Online vind je alle antwoorden.

Check: limenetworks.nl/faq

