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Waar staat mijn bedrijfsdata en wie kan er allemaal bij?
Veel ondernemers zijn niet helemaal op de hoogte welke medewerkers toegang hebben tot bepaalde
bedrijfsdata. Ook staat deze data vaak op meerdere plaatsen en kan gedeeld zijn met personen buiten de
organisatie. Zorg voor "Grip op data" door bovenstaande zaken goed vast te leggen.
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Deel niet te veel op sociale media

Let op met linkjes in e-mail en andere berichten 
op bijv. SMS en WhatsApp

Denk goed na over wachtwoorden

Stel als bedrijf een “social media” protocol op voor collega’s. Voor hackers is sociale media een bron voor
sociale engineering. Hier vinden ze veel informatie over personen, hun werk en privé situatie. Vaak starten
hackers hun zoektocht op deze media om bedrijfsgegevens te achterhalen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan
het “Smoelenboek” op de website van uw bedrijf.

Het gebruik van linkjes in e-mail, SMS en WhatsApp is explosief gestegen. Criminelen gebruiken deze
technieken om toegang te krijgen tot je inlog gegevens. Bekijk het bericht goed voordat je ergens op klikt!

Complexe wachtwoorden en regelmatig van wachtwoord wisselen kan ook een averechts effect hebben op
de veiligheid. In de praktijk blijkt dat er bijvoorbeeld veel post-its aan schermen hangen in deze omgevingen.
Het gebruik van bijvoorbeeld een wachtzin in combinatie met een langere geldigheid van het wachtwoord
kan voor uw organisatie een verbetering opleveren en minder post-its.

Creëer awareness bij je collega’s
Het begint met bewustwording! Regelmatig trainen kan hierbij helpen en (op tijd) informeren over bekende
dreigingen die kunnen helpen in het bewust worden bij collega’s.
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Versleutel harde schijven op laptops 
en andere apparaten

Omdat er steeds meer apparaten zoals laptops en mobiele telefoons in omloop zijn, is de kans ook groter
dat deze verloren of gestolen worden. Zorg er dus voor dat deze apparaten beveiligd zijn door bijvoorbeeld
encryptie van de harddisk. De bedrijfsdata op het apparaat is dan niet te lezen door onbevoegden. Gebruik
hiervoor bijvoorbeeld Microsoft BitLocker.
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Zorg voor een betrouwbare back-up

Pas op met het gebruik van mobiele apps

In de praktijk komt het nog vaak voor dat er geen back-up wordt gemaakt van (kritische) bedrijfsgegevens of
dat de back-up niet de gegevens bevat die men verwacht. Zorg dat je als ondernemer op de hoogte bent van
welke data je hebt en hoe vaak en op welke manier de back-up wordt gemaakt. Daarnaast is het net
zo belangrijk om te weten hoe snel deze data weer hersteld kan worden. Uiteraard zal dit regelmatig
geüpdatet en getest moeten worden.

Veel telefoons en tablets worden zowel zakelijk als privé gebruikt. Er zijn nog steeds apps die veel data
verzamelen of zelfs inbreken op het apparaat. Zorg voor een Mobile Device Management oplossing die
centraal te beheren is en zakelijke data van privé kan scheiden. Groot voordeel van deze software is de
'Wipe' functie. Mocht er een apparaat gestolen worden dan kan de zakelijke data op afstand gewist worden.

Windows updates, firmware van beveiliging apparaten en software zijn erg belangrijk. Dagelijks komen er
updates uit van al deze onderdelen. Hackers hebben makkelijk inzicht in deze fouten in software en
hardware. Er wordt actief gezocht op onderdelen die niet up-to-date zijn.

Zorg dat uw systemen up-to-date zijn

Stel altijd MFA in wanneer mogelijk
Wanneer je buiten het beveiligde bedrijfsnetwerk toegang wilt tot (persoonlijke) gegevens, wordt er
tegenwoordig veel gebruik gemaakt van extra beveiliging bij het inloggen. Je voert dan naast je naam en
wachtwoord een tweede stap in om je identiteit te bevestigen. Dit wordt Multi Factor Authenticatie (MFA)
genoemd. Stel MFA waar mogelijk in om fraude en ongeoorloofd inloggen te voorkomen.
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