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Cybercriminelen ruiken kansen bij  
jouw cyber infrastructuur
IT (informatietechnologie) & OT (operationele technologie zoals printers, productiemachines 
etc.) zijn van vitaal belang voor iedere organisatie. Een uur geen gebruik kunnen maken van 
je systemen is te overzien, maar een dag wordt een groot probleem. Schade door uitval van 
systemen kan verschillende oorzaken hebben, maar ontstaat vaak door cybercriminaliteit. 
Cybercriminelen verzinnen altijd nieuwe manieren om zich op illegale wijze te verrijken aan 
een organisatie zoals die van jou. Zij werken onder het motto ‘niet geschoten is altijd mis’ 
en zijn niet direct op zoek naar jouw organisatie. Cybercriminelen zoeken meestal geen 
specifieke  bedrijven om te hacken, maar vinden diegenen waarbij de cybersecurity niet op 
orde is. En dat biedt hen een kans.

Veiligheid begint bij jezelf
Veel beveiligingsmaatregelen werken van buitenaf en kijken als het ware door de ogen van een 
cybercrimineel. De Probe en de Hacker Alert werken juist van binnenuit. Vanuit jouw eigen netwerk van 
IT- & OT- hard- & software wordt 24/7 gescand op mogelijke kwetsbaarheden in jouw beveiliging. Perfect Day 
ontvangt realtime meldingen  van de Probe. Deze meldingen worden gecategoriseerd op basis van prioriteit. 
Bij kritieke punten zet Perfect Day deze door naar de verantwoordelijke binnen jouw bedrijf of, als je wilt, 
jouw IT-leverancier. Daarnaast ontvang je ieder kwartaal een rapport over de resultaten van de Probe. 
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Maar ik heb een virusscanner en firewall 
Systeem Beveiligingssoftware zoals firewalls en virusscanners zijn veiligheidsmaatregelen voor computers en 
apparaten die verbonden zijn met het internet. Door de jaren heen bleken ze effectief hun werk te doen tegen 
virussen en aanvallen van buitenaf. Het verschil tussen een firewall en een virusscanner is dat een firewall 
vooral een externe beveiligingsmaatregel is, een virusscanner opereert vanuit binnenuit. En als je beiden 
actief hebt in jouw netwerk, dan ben je optimaal beschermd toch? Nee niet helemaal…

Firewall
Een firewall houdt onveilig internetverkeer tegen op basis van verschillende criteria. Zo kan het zijn 
dat er ingesteld is dat bepaalde IP-adressen die contact leggen met jouw server, automatisch worden 
buitengesloten. Het wordt hackers een stuk lastiger gemaakt als ze bij de poort geweigerd worden. 
Firewalls hebben het imago dat het alle criminele activiteiten buiten je netwerk houdt. Maar stel jezelf 
de vraag: als iedereen een firewall gebruikt (dit is toch zeer aannemelijk) hoe kan het dan dat nog 
steeds 1 op de 8 mkb-bedrijven in Nederland te maken krijgt met ybercriminaliteit? De realiteit is dat 
een firewall in de basis wel veel opvangt. Echter is een firewall vrij gemakkelijk te omzeilen. Op het 
moment dat een medewerker per ongeluk op een verkeerd linkje drukt, zet hij de deur naar buiten 
als het ware open. Een deurtje waardoor ook een cybercrimineel naar binnen kan glippen. 
 

 
Virusscanner of anti-malwarescanner 
Maar dan is er altijd nog de virusscanner of malwarescanner die er voor zorgt dat er niets gebeurt 
toch? Een virusscanner (of anti-malwarescanner)scant je netwerk op onveilig lijkende bestanden en 
vergelijkt bestanden met een zogenaamde blacklist van virussen of malware bestanden. Vindt de 
scanner iets verdachts? Dan plaatst de scanner deze in quarantaine en kun je ze handmatig (maar 
vaak ook automatisch) verwijderen. Maar geïnfecteerde bestanden zijn maar een onderdeel van 
cybercriminaliteit.    

Hoe werkt de Probe?
De probe is een virtuele machine die dagelijks je hele IT- en OT-infrastructuur doorzoekt op mogelijke 
kwetsbaarheden. Kwetsbaarheden die kunnen ontstaan nadat van binnenuit een deurtje in je firewall is 
opengezet. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als een medewerker op een verkeerd linkje klikt. Ook zwakke 
wachtwoorden zijn een prooi voor de probe. Verder controleert de probe op verouderde protocollen en 
andere kwetsbaarheden in je netwerk. Tenslotte geeft de Probe aan of je systemen up-to-date zijn en of er 
veiligheidsupdates ontbreken.

Hoe werkt de Hacker Alert? 
Hoe weet je wanneer een hacker in jouw netwerk zit? En wanneer deze actief is? De Hacker Alert zorgt dat er 
direct alarmbellen afgaan. Een cybercrimineel wordt doorgaans direct gesnapt wanneer deze probeert in jouw 
systeem te komen. Er wordt een melding gedaan en we kunnen gericht aan de slag met het beschermen van 
het netwerk. De Hacker Alert heeft nog een speciaal geheim. De inbreker ziet de Hacker Alert als een server 
die makkelijk te hacken is. Doet hij dit, dan weten we dat er een hacker actief is. 
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Stylesheet
typografie, kleuren & iconen

Kleuren & Iconen
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Broodtekst

Perfect Day
Altijd beschermd

Subkopjes

Onderschriften

Excea si duciis ex et quam, officipienim 
nis dis reheniant essitibus si.

Primaire kleuren Lijn iconen met ronde vormen

Secundaire kleuren
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Afspraak maken?

Contactgegevens

Caballero Fabriek Unit 70
Saturnusstraat 60  
2516 AH Den Haag

E: contact@perfectday.nl
T: 085 048 61 09

Dit is hét moment om door te pakken! Maak een afspraak 
met onze cyber expert of boek eerst een gratis intake.

Klaar om aan de 
slag te gaan? 
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