
Een goed werkend IT systeem is de basis van elk bedrijf. Maar IT is steeds meer
onderhevig aan beveiligingsrisico’s. Of uw servers on premise of in de cloud draaien, 
een goede beveiliging is cruciaal. Ook het nieuwe werken, home office toegang 
en remote werken bieden uitdagingen op het vlak van security.

ADVERTORIAL

Henry Fordlaan 18, 3600 Genk, 089 322  280 
info@trius.be • www.trius.be

Check uw beveiliging

Firewall
Een goede firewall om de toegang tot uw 
netwerk te beheren is essentieel. Statische 
regels zijn echter niet meer voldoende voor 
een goede beveiliging. De toegang moet in-
gesteld kunnen worden aan de hand van uw 
device, of uw locatie. Een adaptieve bevei-
liging die granulair kan ingesteld worden is 
een noodzaak. Hierbij wordt de hardware fi-
rewall aangevuld met software oplossingen 
met geavanceerde toegangsbeveiliging (bv 
Clearpass, …).

Antivirus & antispam
Een absolute noodzaak voor een basisbe-
veiliging. Vermits de meeste bedreigingen 
via (fake) mails, die soms zelfs lijken uit uw 
eigen naam verstuurd te zijn, kunnen wor-
den binnengebracht is een goede antispam 
even belangrijk. Klik niet op verdachte mails!

Printers en copiers
Printers en copiers lijken minder evident 
als beveiligingsrisico, maar ze zijn gecon-
necteerd met het netwerk, hebben toegang 
tot internet en zijn aldus onderhevig aan 
risico’s. Vergeet ze niet in uw beveiligings-
beleid!

Ben ik goed beveiligd?
De vraag die menig bedrijfsleider zich stelt. 
Bij TRIUS bieden wij u oplossingen waarbij 
de beveiliging van uw netwerk wordt ge-
checked door een onafhankelijke instantie. 
Als het ware een ethical hack, die de moge-
lijke pijnpunten bloot legt. Zo bent u zeker 
van uw beveiliging !

• Computers & tablets

• Printing & copiers

• Servers,  storage en netwerken

• Telefooncentrales

• Kantoorbenodigdheden

• Kantoorinrichting

Bij TRIUS bieden wij oplossingen 
waarbij de beveiliging van uw 

netwerk wordt gechecked. 
Een ethical hack als het ware.

Laat u hacken!
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