
Threat Protection 
Optimale bescherming tegen Malware

Simac Threat
Protection

Goede en betrouwbare informatie-
voorziening is cruciaal voor elke
onderneming. Beveiliging van deze
informatie is daar onlosmakelijk mee
verbonden. Het voorkomen van
zogenaamde malware-aanvallen
speelt op dit vlak een zeer
belangrijke rol.
 
Graag nemen we u deze zorg uit
handen met onze dienst Threat
Protection Service.

Geef malware geen kans
Malware is een verzamelnaam voor
software die gebruikt wordt om
computersystemen te verstoren. Met
als enig doel: u schade berokkenen.
Denk aan virussen, wormen, trojans,
spyware, adware, et cetera. De Simac
Threat Protection Service biedt een
geïntegreerde oplossing om uw
endpoints (servers, pc, laptop,
tablets, smartphones) te beschermen
tegen malware.
 
 Waaruit bestaat de dienst? 
De Simac Threat Protection Service
bestaat uit twee componenten:
Threat Information Exchange en
Advanced Threat Detect.  
 
Threat Information Exchange
Kern van de oplossing is dat
endpoints informatie gaan delen 
 
 
 

over aangetroffen malware. Dit
gebeurt via Threat Information
Exchange (TIE). Daarbij wisselt het
endpoint informatie uit met een
centrale TIE-server, die deze
informatie weer deelt met andere
endpoints. 
 
 Advanced Threat Detect
De component Advanced Threat
Detect zorgt voor een oplossing ook
wanneer een bestand wordt
gevonden dat niet bekend is. Het
endpoint kan via TIE een bestand
versturen naar de ATD-oplossing.
Deze zal op meerdere manieren het
bestand scannen, ontleden en binnen
seconden met een duidelijk analyse
komen of het bestand te vertrouwen
is. Ook deze informatie wordt weer in
de TIE-server opgeslagen en gedeeld
met de rest van het netwerk.
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Maximale bescherming 
Door ATD en TIE te combineren wordt
de effectiviteit van de gehele security
infrastructuur vergroot. Het
effectiviteitsniveau van ATD en TIE
ten opzichte van traditionele
Endpoint Protection is met name in
het geval van zero-day malware,
zoals ransom-/cryptomalware enorm
veel hoger. Stand-alone Endpoint
Protection detecteert in ongeveer
65% van de gevallen deze malware.
In combinatie met ATD stijgt de
detectie ratio naar 99,96%.
 
 Voordelen 
De belangrijkste voordelen van de
Threat Protection Service zijn:  

Substantiële verlaging van de
primaire kans op een malware of
advanced persistent threat
uitbraak
Verhoging van detectie- en
reactietijd op bedreigingen van
zowel binnenuit als buitenaf
Onderdeel van geïntegreerd
pakket aan securityoplossingen
Zowel beschikbaar in klant-
specifieke inrichting (CAPEX) als
dienstvorm (OPEX)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bedrijfsbrede aanpak 
Het aantal cyberaanvallen neemt
hand over hand toe. Een integrale
aanpak van security wordt daardoor
steeds belangrijker. Simac onder-
steunt organisaties in hun strijd
tegen cyber criminaliteit. Daarbij
kijken we bedrijfsbreed naar het
security management vraagstuk en
ondersteunen we u met raad en daad
over te nemen maatregelen.
 
Onder de noemer Simac Secure Your
Business (SSYB ) bieden we u een
complete set diensten om uw
organisatie te beveiligen. Het doel is
optimale cyber resilience, ofwel
weerbaarheid tegen cyber-
criminaliteit. Met SSYB kunt u
modulair oplossingen toepassen
binnen uw ICT-omgeving: zowel om
een businessuitdaging op te lossen
als om uw gehele security-niveau te
verhogen.  
 
De 5 garanties van Simac:   
1.    Het juiste beveiligingsniveau
Wij bieden veiligheid op maat. Het
beveiligingsniveau verschilt per
situatie en is afhankelijk van
kenmerken van de branche en
omvang van de organisatie. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.    Gecombineerde intelligentie
U heeft sneller zicht op actuele
bedreigingen door gecombineerde
intelligentie en de inzet van hoog-
waardige oplossingen.
3.    Afrekenen per maand
Buiten de initiële setup brengen wij
kosten in rekening per maand, wel zo
prettig voor uw budget en zo komt u
niet voor onverwachte verrassingen
te staan.
4.    Eenvoudig op- en afschalen
De kosten groeien mee met de
omvang en behoeften van de
organisatie, dit zorgt voor een
vertrouwd gevoel richting de
toekomst.
5.    Eerdere investeringen als
uitgangspunt
De uitgangspunten voor het ver-
beteren van uw veiligheid zijn uw
eerdere investeringen, u begint dus
niet van vooraf aan.    

Simac ICT Nederland

We bieden een volledig pakket
diensten en projecten rondom de
ICT-infrastructuur voor middelgrote
en grote organisaties. We staan dicht
bij onze klanten. We begrijpen hun
uitdagingen. We spreken hun taal.
Simac ICT Nederland biedt de
zekerheid van jarenlange kennis en
ervaring, de betrouwbaarheid van een
financieel solide bedrijf en de
toewijding van een persoonlijke,
betrokken dienstverlener.
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