| Cyber Defense Center
Wij hebben verschillende
diensten ontwikkeld die ons in
staat stellen klanten op een zo
volledig mogelijke manier te
helpen en te ontzorgen.

Access42 ontzorgt u volledig rondom cybersecurity.
Van het bewust maken van medewerkers, tot het
detecteren, voorkomen en voorspellen van mogelijke
dreigingen. Wij doen de cybersecurity terwijl u zich
bezig kunt houden met innovatie en productiviteit.

Think big. Secure the world.

Prepare

Wij helpen met de bewustwording rondom (cyber)security en
privacy en toetsen de “volwassenheid” van uw organisatie rondom
deze onderwerpen.

Detect

Wij detecteren kwetsbaarheden, dreigingen en aanvallen op het
gebied van cybersecurity en geven advies.

Prevent

Wij bieden verschillende preventieve maatregelen om het IT
landschap veilig te houden.

Respond

Mocht het toch misgaan, dan helpen wij u met het mitigeren en
analyseren van het incident.

Predict

Threat intelligence en eigen ontwikkelde diensten om
aanvallen te kunnen voorspellen.
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| Prepare
CYBERSECURITY ASSESSMENT (CSA)
Door het uitvoeren van een CSA kunnen wij in een kort tijdsbestek inzichtelijk maken hoe volwassen
uw organisatie is op het gebied van privacy en security. Tijdens interviews, analyses van documenten
en een “quick” vulnerability assessment wordt inzicht gegeven in de huidige stand van zaken en geven
wij advies over verbeterpunten.

ACCESS42 ACADEMY
Tijdens de interactieve klassikale trainingen
krijgen deelnemers inzicht in hoe zij
verschillende vormen van misbruik kunnen
detecteren, herkennen en voorkomen.
Aan de hand van praktische tips en tricks wordt
uitgelegd hoe men veiliger kan omgaan met
informatie binnen de organisatie en in de
privésituatie. Daarnaast bieden wij tal van
technische trainingen, waaronder Hacker
Kitchen; een kijkje in de keuken van een
hacker gevolgd door een hands-on training.

AWARENESS

IDENTITY & ACCES MANAGEMENT

Binnen ons awareness programma
bieden wij tal van mogelijkheden,
waaronder social engineering en (spear)
phishing. (Spear) phishing bieden wij aan als
jaarabonnement om structureel te
werken aan de bewustwording van
uw medewerkers.

Toegangsrechten op systemen, rollen en
rechten binnen applicaties, het HR
proces bij in- en uitdiensttreding, het blijft lastig
om dit goed te organiseren. Wij kunnen u helpen
met het opstellen van beleid en dit vertalen naar
tactisch en operationeel niveau.
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| Detect
PENETRATIETESTEN
Een penetratietest geeft u inzicht in de
resterende kwetsbaarheden. Access42 heeft
niet alleen specialistische kennis op het gebied
van penetratietesten maar ook gedegen
ervaring in het uitvoeren daarvan. Wij leveren
de volgende penetratietesten / expertises:

BLACK BOX
WHITE BOX
GREY BOX
CRYSTAL BOX
TIME (OF BUDGET)
BOX
RED TEAMING

AUTOMATED SECURITY TESTING

E-MAIL SECURITY

Steeds meer bedrijven ontwikkelen
volgens de Agile methode. Wij hebben een
concept ontwikkeld waarbij het mogelijk is om
tijdens iedere sprint, functionele test,
regressietest of performance test, security
mee te nemen. Dit start met Threat Modeling,
gevolgd door geautomatiseerde testen tijdens
sprints en uiteindelijk een penetratietest op
het eindproduct of de keten.

91% van alle geslaagde aanvallen komen
binnen via de e-mail. Samen met onze partner
Mimecast bieden wij een cloudbased
e-mailbeveiligingsdienst die uw bedrijf
beschermt tegen geavanceerde
e-mailbedreigingen zoals spear phishing en
impersonatie. Daarnaast kunnen wij u helpen
met cyber resilience door middel van archiving
in de cloud.

VULNERABILITY MANAGEMENT

SECURITY MONITORING

Vulnerability Management draagt bij aan het
verhogen van het beveiligingsniveau van uw
organisatie. Dit gebeurt door kwetsbaarheden
vroegtijdig in kaart te brengen, te verhelpen of
de gevolgen ervan te beperken.

Wij maken gebruik van real-time security
analysis om cybercrime tegen te gaan. Wij
gebruiken hiervoor onze eigen “industry
leading” software en onze Cyber Defense Center
services voor ondersteuning. Wij ontzorgen u en
monitoren 24×7 uw omgeving(en).

ENDPOINT SECURITY
Endpoints vormen vaak een zwakke schakel binnen het IT landschap. Door de endpoints goed te
beveiligen met next-gen antivirus, endpoint detection & response (EDR) en managed threat hunting
kunnen de endpoints worden beschermd. Samen met onze partner Crowdstrike leveren wij endpoint
protection vanuit de cloud.
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| Prevent
Door het treffen van preventieve
maatregelen beschermen wij u tegen
cyberaanvallen. Hieronder vallen een
aantal “Detect” diensten zoals
vulnerability management, Identity &
Access Management, endpoint security en
e-mail security.

WEB APPLICATION FIREWALL
Onze eigen ontwikkelde web application
firewall om applicaties (tijdelijk) te beschermen
tegen aanvallen. Wij weten dat veel
kwetsbaarheden niet direct opgelost kunnen
worden, bijvoorbeeld omdat de support er niet
meer is, of omdat het niet eenvoudig (in time) is
op te lossen.

| Respond
INCIDENT RESPONSE
Wanneer de bedrijfscontinuïteit en uw reputatie op het spel staan, reageren wij snel en
adequaat. Onze cybersecurity specialisten zijn ervaren op het gebied van cybercrime en
forensische analyses en kunnen door hun kennis en expertise de schade beperken.

| Predict
ARTIFICIAL INTELLIGENCE EN MACHINE LEARNING
Het wordt in de toekomst steeds belangrijker om te voorspellen waar een
mogelijke aanval plaats gaat vinden, of om te bepalen wat een eventuele dreiging gaat
worden. Wij ontwikkelen continu onze eigen diensten rondom het voorspellen hiervan, door:
Machine Learning
Intelligence Feeds

ONZE PARTNERS
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