Situatie zónder Deltacom-Cloud.nl
Lokaal werken met software uit de cloud: grote beveiligingsrisico’s
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Software in de Cloud
Grote beveiligingsrisico’s
Het scenario van lokaal werken
met software uit de cloud zorgt
voor grote beveiligsrisico’s:
het systeem is net zo kwetsbaar als de zwakste schakel.

Lokaal werken
met software uit de cloud
In
de
situatie
zonder
Deltacom-Cloud.nl werkt men
lokaal met e-mail via hosted
exchange, bestanden worden
opgeslagen in de cloud (vb.
Onedrive) en lokaal op de
harde schijf. Word, Excel en
Outlook zijn ook lokaal geinstalleerd.

Het klikken op één verkeerde
link in een e-mail door één
gebruiker (vb. ransomware)
kan ervoor zorgen dat alle gebruikers dagenlang platliggen
in afwachting van herstel door
back-ups.

Meerdere gebruikers beschikken over een PC of laptop met
Windows en maken verbinding met internet. Er is in het
netwerk geen lokale server
(meer) beschikbaar en alle
software komt uit de cloud.

Deze risico’s kunnen alleen
goed afgeschermd worden in
een goed ingerichte gecentraliseerde werkomgeving zoals
Deltacom-Cloud.nl.

Gebruikers zonder Deltacom-Cloud.nl

Situatie mét Deltacom-Cloud.nl
Centrale werkomgeving volledig in de cloud: integrale veiligheid

IP-Check

IP-Check

online desktops

Office 365
Mét Deltacom-Cloud.nl
In de situatie met DeltacomCloud.nl werkt men online
vanuit een gecentraliseerde
en
optimaal
beveiligde
omgeving die in beheer is
van Deltacom. Uw complete
werkplek – inclusief desktop,
e-mail, programma’s en bestanden – benadert u via een
internetverbinding vanaf elke
gewenste locatie en met elk
gewenst apparaat.
De cloudomgeving van Deltacom is optimaal ingericht tegen ongewenste indringers.
Onze systeembeheerders en
beveiligingsexperts beschikken over alle tools, middelen
en certificeringen (ISO 27001
en NEN 7510) om maximale
veiligheid voor uw werkplek te
garanderen.
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Integrale veiligheid
Onder andere door webfiltering, monitoring, auditing,
back-up, e-mailbeveiliging, anti-malware en antivirus zorgen
wij ervoor dat u altijd zonder
problemen kunt werken.
Door middel van continue
controle via rechtenbeheer,
2-factor authenticatie en IPchecks hebben alleen u en uw
medewerkers toegang tot uw
werkomgeving.

Gebruikers Deltacom-Cloud.nl

Via frequente training en
advies zorgen we er vervolgens voor dat uw organisatie
te allen tijde up-to-date en ‘in
control’ blijft op het gebied van
cybersecurity.

Meer informatie: www.deltacom.nl

