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Benieuwd naar hoe wij werken of wilt u  
meer weten over de oplossingen van Gflex? 
Kijk dan op onze website: www.gflex.nl

Beveiligingstips
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In het artikel ‘leren denken als een hacker’ in onze nieuwsbrief leest u over de doelen, 
methoden en technieken van hackers. In deze checklist zetten wij de beste maatregelen  
voor u op een rijtje:

Maatregelen tegen stelen van wachtwoorden:
Gebruik alleen ijzersterke wachtwoorden, gebruik verschillende wachtwoorden  
en vervang ze regelmatig

Gebruik zeker niet één van deze meest voorkomende wachtwoorden: 
https://www.gflex.nl/nieuws/de-25-meest-gebruikte-wachtwoorden-staat-die-van-jou-er-tussen

Gebruik Password Boss (een wachtwoordbeheerprogramma), vraag ons ernaar

Gebruik geen open WiFi-netwerken

Gebruik Internet Explorer niet meer

Check of uw wachtwoord gestolen is via https://haveibeenpwned.com

1

2

3

Maatregelen tegen het hengelen:
Ga niet in op sms’jes van ‘banken’

Verdiep u in pishing-methoden, wij geven 5 tips op: https://www.gflex.nl/nieuws/phishing-nep-mail-email-fraude

Reageer niet op appjes en social media berichten van onbekende afzenders
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Gebruik een security suite hierin zit onder andere een firewall en extra detecties voor malafide software

Stel een gastennetwerk in voor bezoekers in uw bedrijf

Blijf de updates van de computers en software uitvoeren

Werk niet met besturingssystemen die niet meer ondersteund worden, zoals Windows 7 of 8

Gebruik geen verouderde browsers zoals Internet Explorer

Vraag een stress-test of penetratietest bij ons aan aan, daarin kijken wij of uw omgeving lekken heeft 
of veiliger kan: https://www.gflex.nl/nieuws/goedemiddag-u-bent-gehackt-zonder-dat-u-het-door-had

Gebruik duo-authenticatie waar mogelijk

Zorg voor back-ups

Zorg dat routers en firewalls professioneel beveiligd zijn

Werk met rollen en rechten binnen uw organisatie voor geautoriseerde toegang tot gegevens

Zorg voor goede bouwkundige beveiliging van bijvoorbeeld serverruimtes
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Maatregelen tegen inbreken:

Bonustip:

Iedereen binnen ons team levert zijn eigen bijdrage met zijn eigen 
kwaliteiten. Met elkaar zijn we een ondernemend team dat altijd 
zoekt naar de beste oplossing. Daar zijn we best trots op.

Het vinden van slimme oplossingen voor
uw ICT-uitdagingen. Daar worden we blij van.

Print deze tips uit en hang ze op het prikbord of stuur ze door naar uw collega’s.


