
Security
Advies, oplossingen en diensten  
van een ervaren team
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Betere security,  
lagere kosten en meer 
tijd voor je organisatie

Terwijl cyberdreigingen blijven groeien in aantal, ernst en 

 vernuftigheid, blijken de traditionele beveiligingsmaat regelen 

ontoereikend. In een wereld waar iedereen een doelwit is, is het 

essentieel dat gebruikers een proactieve benadering hanteren, 

om de uitdagingen van bedrijfs beveiliging aan te pakken.

Waarom Proact?

Als Proact kunnen we een reeks managed security services 

aanbieden om jouw organisatie te helpen haar meest  kritieke 

bezit – haar data – te beschermen. Als aanvulling op jouw  

IT-team biedt ons Security Operations Center (SOC) toegang 

tot deskundige  beveiligingsprofessionals die geavanceerde 

technologie en cyberintelligentie  gebruiken om uitgebreide, 

24/7 services te bieden.

Onze securityservices zijn ontworpen om probleemloos en 

kosteneffectief te zijn, waardoor de hoge kosten die gepaard 

gaan met het opzetten van een interne SOC-functie, worden 

geëlimineerd. En omdat we weten hoe hectisch de huidige 

beveiligingsmarkt is, verminderen we hiermee de complexiteit 

die gepaard gaat met het kiezen van de juiste producten en 

oplossingen. 

De security orperation moet verder gaan dan kantoor uren. 

Daarom is ons SOC 24/7 actief. We kunnen de security log- 

gegevens continu bewaken en helpen je begrijpen wat 

 relevant is, wat prioriteit heeft en wat je moet doen als er zich 

een  incident voordoet.

Onze waarden

•  Integriteit betekent dat je op ons, 

onze oplossingen, onze principes 

en ons handelen kunt  vertrouwen. 

We navigeren op ons eigen 

 kompas op basis van eerlijkheid, 

vertrouwen en  transparantie

•  Commitment is de basis van al  

onze relaties. We formuleren 

 duidelijke doelen en  houden deze 

scherp, waarbij we  altijd  rekening 

houden met de  behoeften van 

onze klanten

•  Excellence is wat we  bijdragen  

en waarmee we bouwen. 

 Excellence is onze essentie en  

met onze  tientallen jaren  ervaring 

hebben we de wijsheid om het 

goed toe te passen
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Hoe wij kunnen helpen
Ervaring, expertise, managed services en 

oplossingen

In heel Europa kunnen onze SOC-teams  security 

 expertise, managed services en oplossingen aan-

bieden (meer hierover op de volgende pagina’s) 

- alles wat jouw organisatie nodig heeft om haar 

security status te verbeteren.

Tien jaar ervaring met het leveren van  managed 

 services betekent dat we over succesvolle, volwas-

sen leverings- en transitieprocessen beschikken.

Als het gaat om het beschermen van data, doen 

we dat nog langer - al meer dan 25 jaar.

En we zijn ISO-27001-gecertificeerd, dus je kunt 

erop vertrouwen dat onze werkwijzen voldoen aan 

de strengste beveiligingsnormen.

24/7 bewaking

Cyberaanvallen kunnen op elk moment van de 

dag uit elk deel van de wereld komen. Daar-

om staan onze SOC-teams 24/7 voor je klaar om 

je te ondersteunen. Dat betekent dat we zelfs 

 midden in de nacht aanwezig zijn om dreigingen 

te onderzoeken en indien nodig te escaleren.  

Als onderdeel van de service kun je ervoor  kiezen 

om realtime waarschuwingen te ontvangen.  

We sturen ze naar de mensen die ze moeten  

zien, via de methode die jij kiest (sms/e-mail).

Incidentrespons

Wanneer indringers jouw securitygrenzen  naderen, 

is het essentieel dat je snel kunt  handelen.  

Ons team informeert jou dus niet alleen over 

 kritieke waarschuwingen. In feite vormen we met 

jullie teamleden een virtueel incident respons team 

om incidenten tot op de bodem uit te zoeken. We 

bieden ook verbeteradviezen om je te helpen snel 

en effectief te handelen.

Nieuwste beveiligingstechnologie

Al onze beveiligingsservices worden beheerd via 

ons SOC, wat betekent dat je toegang hebt tot 

de nieuwste, meest geavanceerde  logging- en 

analyse technologie. Deze intelligente  oplossingen 

kunnen jouw bewustzijn verhogen en detectie-

mogelijkheden versterken.

Moderne securityoplossingen vragen 24/7 

 aandacht. Ze genereren veel informatie en 

 waarschuwingen, en het kan ook veel tijd  kosten 

om ze correct te implementeren,  bewaken en 

 configureren. Als onderdeel van onze beveiligings-

services doen we al deze  taken voor jullie,  zodat 

jullie team zich kan  concentreren op waar ze goed 

in zijn.

Threat intelligence en rapporten

Threat intelligence helpt ons om onze  capaci teiten 

en bewustzijn van het huidige dreigings landschap 

te verbeteren. We gebruiken deze kennis wanneer 

we logs analyseren om te zoeken naar indicatoren 

voor hacks, en gebruiken deze om ‘false positives’ 

te identificeren, zodat we de problemen die ertoe 

doen, sneller kunnen vinden. Naast het bijwerken 

van het portal en het informeren over alerts met 

hoge prioriteit, sturen we ook in-depth rapporten 

met verbeteradvies en informatie over recente 

 gebeurtenissen.



info@proact.nl

Neem contact met ons op voor meer  informatie 

over onze securitydiensten
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Managed SIEM-services
Onze 24/7 managed detectie- en responsdiensten 

combineren technologie voor  security-informatie 

en event management (SIEM) met de toegewijde 

vaardigheden binnen ons SOC-team.

SIEM as a Service

Omdat loggegevens alleen nuttig zijn als ze 

 correct zijn gecorreleerd en geanalyseerd, kun je 

met ons SIEM as a Service-aanbod gebruikmaken 

van ons beveiligingsinzicht voor een betaalbare, 

maandelijkse fee.

Wij kunnen aanbieden:

•  Log collection & analyse – We bieden een  

volledig beheerd SaaS-platform en analyse-

ren jouw logs 24/7.

Managed 
security services
Onze diensten zijn er om te helpen een holistisch, alomvattend beeld van 

jouw onderneming te behouden, door toonaangevende techno logieën 

te combineren met de ervaring en kennis van onze security- analisten. 

We kunnen ze toepassen in traditionele on-premise  omgevingen of 

 cloud-gebaseerde platformen.

•  Bijna realtime alerts – We onderzoeken ver-

dachte gebeurtenissen en melden  incidenten 

op het juiste moment bij de  juiste mensen. Je 

krijgt ook geautomatiseerde waarschuwingen.

•  Specialistische kennis en begeleiding bij 

herstel – Ons team biedt nuttig advies bij 

 ongebruikelijke of verdachte gebeurtenissen, 

zodat deze effectief verholpen kunnen worden.

•  Dashboards – We kunnen dashboards op 

maat maken zodat stakeholders een beter 

zicht krijgen op de gebieden die voor hen 

 belangrijk zijn.
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SIEM as a Service Enterprise

SIEM as a Service Enterprise biedt alle 

voor delen van SIEM as a Service, maar 

 introduceert ook user- en behaviour 

 analyse (UEBA) om detectie- en reactie-

mogelijkheden te verbeteren.

Deze dienst omvat:

•  Behaviour analyse en machine 

 learning – We passen  algoritmen voor 

machine learning toe op  log gegevens 

om bedreigingen nauwkeuriger te 

 detecteren.

•  Threat onderzoek – We jagen 24/7  

op threats en zullen  waar schuwingen 

in detail onder zoeken om bruikbare 

 informatie en context te bieden voor 

efficiënt herstel.

•  Detectie van insiderbedreigingen 

– Op gedrag gebaseerde analyses 

en peer group-analyse helpen bij het 

detecteren van abnormale patronen  

in interne gegevens bronnen.

•  Realtime risico-scores – G eauto  mati-

seerde workflows  stellen ons in staat 

om onmiddellijk actie te ondernemen 

op basis van risico- scores.
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Anti-Phishing as a Service
Business e-mail compromise (BEC) kan aanzien-

lijke schade toebrengen aan jouw bedrijf vanuit 

 financieel oogpunt en reputatie. Hoewel e-mail-

gateways bekende, op handtekeningen gebaseer-

de aanvallen kunnen detecteren, zijn ze geen partij 

voor geavanceerde BEC’s. Maar de Anti- Phishing-

service van Proact is dat wel.

Onze Anti-Phishing-service biedt:

•  Beveiliging op mailboxniveau om e-mail-

spoofing en imitatieaanvallen in realtime te 

voorkomen.

•  Verwijdering van phishing-e-mail uit alle 

 inboxen om risico’s te verminderen.

•  Waarschuwingen voor gebruikers over 

 mogelijk verdachte e-mails via inline  berichten.

•  Eenvoudige ‘klik om te rapporteren’-optie  

waarbij e-mails rechtstreeks naar ons  Security 

Operations Center worden  gestuurd voor 

 analyse en begeleiding bij de volgende 

 stappen.

Vulnerability Assessment as a 
Service
Naarmate je jouw online aanwezigheid en   diensten 

uitbreidt, vergroot je het aanvals oppervlak 

dat cyber criminelen kunnen  misbruiken. Onze 

 Vulnerability Assessment- service bewaakt jouw 

infrastructuur om de  potentiële ‘donkere steegjes’ 

te  identificeren die cybercriminelen zouden kun-

nen  misbruiken.

Als onderdeel van onze Vulnerability Assessment- 

service krijg je:

•  Toonaangevend platform – We gebruiken 

de nieuwste technologie en gebruiken deze 

om de volledige IT-infrastructuur te beoorde-

len. Dit omvat interne en externe diensten en 

wordt gecontroleerd door ons SOC.

•  Bruikbaar advies – De technologie  vermindert 

de tijd die nodig is om  zwakke punten te detec-

teren, en het advies van onze SOC helpt bij het 

verhelpen van  eventuele kwetsbaarheden die 

we vinden. We interpreteren de resultaten van 

scans en  bekijken namens jullie leveranciers-

adviezen en beveiligingsbulletins.

•  Continue ondersteuning – Als jullie  partner 

voeren we regelmatig geplande scans uit, 

bieden we maandelijkse overzichts rapporten 

en geven we bijna realtime waarschuwingen 

wanneer kwetsbaarheden worden ontdekt.
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Security oplossingen
Niet alle organisaties hebben of willen doorlopende beheerde services.  

Daarom bieden we ook eenmalige oplossingen en diensten om een aantal van 

de grootste beveiligingsuitdagingen het hoofd te bieden.

Endpoint protection
Endpoints kunnen worden beschouwd als een 

van de zwakste schakels in IT-beveiliging, dus het 

 beschermen ervan is van vitaal belang. We bieden 

next generation endpoint beveiligingssoftware 

die geavanceerde bestandsanalyse technieken 

 gebruikt om virussen en malware op te sporen 

zonder dat handtekeningupdates nodig zijn.

Onze oplossing detecteert zero-day  maliscious 

software voordat schadelijke code, zoals ransom -

ware, schade kan aanrichten. We  kunnen ook 

 extra beveiliging introduceren dankzij  kunstmatige 

intelligentie- functies die het  gedrag op het 

 endpoint volgen.  Bovendien kunnen de AI- functies 

 geautomatiseerde  beslissingen  nemen, om te 

 reageren op  verdachte activiteiten.

Privileged access management 
(PAM)
Bepalen wie toegang heeft tot de  belangrijkste 

 gegevens en systemen is een van de  beste 

 manieren om aanvallen te voorkomen. Onze PAM- 

oplossing kan helpen onbedoeld of  op zet te  lijk  

misbruik van systemen uit te  bannen en onge-

autoriseerde toegang tot gevoelige  gegevens te 

voorkomen.

Onze privileged access management software 

biedt functies zoals volledige sessieregistratie, 

geautomatiseerde wachtwoordrotatie en kan 

 worden geïntegreerd met change  management- 

en approval platforms. Het kan ook helpen om 

te voldoen aan de regelgeving inzake gegevens-

bescherming.



Een kosteneffectieve manier voor 
organisaties van elke omvang om 
de bescherming tegen bestaande 
en opkomende cyberbedreigingen 
te vergroten.
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Encryptie
Het versleutelen van gegevens is belangrijk om de ver-

trouwelijkheid te waarborgen. Dit is vooral relevant in de 

steeds populairder wordende wereld van gedeelde infra-

structuur (openbare cloudplatforms) waar de  provider 

 eigenaar is van de hardware die jouw applicaties uitvoert 

en gegevens opslaat. Omdat hardware mogelijk kan wor-

den gerecycled, raden we aan gegevens te versleutelen, 

zodat deze niet in verkeerde handen terechtkomen.

We kunnen helpen met de behoeften op het  gebied  

van data encriptie. Ons team heeft een schat aan   

ervaring en helpt klanten al een aantal jaren met het 

 implementeren en configureren van een effectief 

versleutelings mechanisme.
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Security 
consultancy

Cyber security readiness assessment
Hoe weet je wat jouw aanpak mist, vanuit een  technisch 

beveiligingsstandpunt? Ontdek het met onze security 

 assessment.

We beoordelen jouw huidige strategie en gaan op zoek 

naar verbeterpunten. Het kost maar een paar uur en komt 

de organisatie ten goede door  operationele verande-

ringen of complementaire technologieën of  processen 

te benadrukken. Het proces omvat een persoonlijk ge-

sprek met een beveiligingsspecialist van Proact,  jullie 

IT-manager en andere belang hebbenden. We  voeren 

een technische analyse en beoordeling uit van de 

cyberbeveiligings controles en -technologieën  waarover 

jullie beschikken, door middel van een  technisch  

gerichte vraag-en- antwoordsessie.

Boek vandaag  
nog jouw  
assessment
Achterop deze brochure staan onze 
contactgegevens
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Informatie vormt de kern van jouw bedrijf.
Het beschermen ervan staat bij ons centraal.

Als toonaangevende Europese workspace, infra-

structuur- en cloudserviceprovider leveren we 

al meer dan 25 jaar veilige oplossingen aan onze 

klanten. Meer dan 3.500 klanten hebben ons tot 

nu toe hun data toevertrouwd en we gebruiken 

deze ervaring om ervoor te zorgen dat alles wat 

we doen op een veilige basis is gebouwd.

Onze Managed Service-praktijk is al meer dan tien 

jaar actief en profiteert van ons succes volle erf-

goed op het gebied van dienstverlening, transitie 

en ondersteuning. Met behulp van onze historie in 

de Managed Services-ruimte, waar we security-

logs en loggegevensanalyses uitvoeren in 20 van 

onze eigen datacenters in acht landen, hebben we 

Security Operations Centers (SOC’s) gecreëerd om 

onze interne beveiligingsmogelijkheden uit te brei-

den naar onze klanten. Onze SOC-functie draait 

24/7 en biedt een breed scala aan diensten om te 

helpen bij de uitdagingen van bedrijfsbeveiliging.

Met geavanceerde vaardigheden in infra struc-

turen, datacenters en cloudservices, waaronder 

opslag, networking, public cloud en meer, kun-

nen we gebruikmaken van de kennis van onze 

 geaccrediteerde experts om te helpen de hoogste 

beveiligingsnormen te handhaven, zowel intern  

als voor onze  klanten. Onze organisatie is sinds 

2013 ISO 27001  geaccrediteerd en voldoet ook  

aan de PCI DSS-beveiligingsnormen.
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Waar kunnen we je  
nog meer mee helpen?



info@proact.eu
www.proact.eu

Proact IT Sweden AB
info@proact.se

(+46) 8 410 666 00

Proact U.S. LLC
info@proact.eu

+1(847) 466-1415

Proact Finland Oy
info@proact.fi

+358 (0)20 7919 240

Proact Netherlands B.V.
info@proact.nl

(+31) 30 30 33 200

Proact Lietuva UAB
info@proact.lt

+370 5 2526 140

Proact Systems A/S
info@proact.dk

(+45) 70 10 11 32

Proact IT UK
info@proact.co.uk
(+44) 1246 266300

Proact IT Norge AS
firmapost@proact.no

(+47) 22 89 23 89

Proact Estonia AS
info@proact.ee
+372 663 0900

Proact BVBA
info@proact.be
+32 2 725 45 18

Proact Deutschland GmbH
info@proact.de

(+49) 911 30999 - 0

Proact IT Latvia SIA
info@proact.lv

+371 (6)7 819 444

Proact Czech Republic, s.r.o.
cz.info@proact.eu
+420 272 072 600

https://www.proact.eu/en/

