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Bescherming 
van uw 

wachtwoorden

Bescherming voor 
apparaten van 
werknemers

Security voor
uw netwerk

Security voor uw 
gebruikers waar ze 

ook zijn

Met Cisco’s geïntegreerde benadering 
van security krijgt uw klant:

Waarom uw klant betere security verdient

In 2019 kostten 
beveiligingslekken bij 

MKB-bedrijven gemiddeld 
$ 1,24 miljoen

62% van alle 
cyberaanvallen is gericht 

op kleine bedrijven

58% van de MKB-bedrijven 
zegt geen inzicht te hebben in 

wachtwoordpraktijken van 
werknemers

• Meraki MX
• Cisco Firepower 1000 Series

• Cisco AMP for Endpoints

• Cisco Duo

• Cisco Umbrella

• 19,7 mld geblokkeerde 
bedreigingen per dag

• 600 mld gecontroleerde 
e-mails per dag

• 1,5 mln malwaresamples per dag

1
Een vereenvoudigde 
security ervaring.

Bescherm het hele bedrijf 
met een krachtige en toch 
eenvoudige benadering van 
security.

2
Security die net zo snel 
werkt als uw klant.

Cisco’s security oplossingen 
werken als een team om 
bedreigingen eerder en sneller 
te detecteren.

3
Security die met uw 
klant meegroeit.

Maak de security strategie 
toekomstbestendig en verminder 
risico’s met een partner waarop 
uw klant kan vertrouwen

Bescherm uw klant met ’s
werelds sterkste security team.

Security voor het netwerk
Firewalls beheren de toegang tot bedrijfsmiddelen 
door het in- en uitgaande netwerkverkeer te bewaken. 
Kies voor extra bescherming een firewall die 
zichtbaarheid en automatisering biedt.

De apparaten van werknemers 
beschermen
Cisco Advanced Malware Protection (AMP) voorkomt 
bedreigingen bij het ingangspunt en volgt daarna 
voortdurend elk bestand dat het toelaat op endpoints, 
zoals mobiele apparaten, laptops, desktop-pc’s en 
meer.

Bescherming van wachtwoorden
Cisco Duo helpt uw klant en zijn apparaten te beschermen 
tegen gestolen inloggegevens, phishing en andere op 
identiteit gebaseerde aanvallen. Hiermee worden de 
identiteiten van gebruikers gecontroleerd en wordt 
apparaatvertrouwen vastgesteld voordat toegang wordt 
verleend tot toepassingen.

Security voor gebruikers waar ze 
ook zijn
Cisco Umbrella beschermt gebruikers op en buiten het 
netwerk door schadelijke bestemmingen op het 
internet te blokkeren voordat er verbinding mee wordt 
gemaakt.

Talos: het ultieme security voordeel
Talos threat intelligence is de krachtigste bescherming 
tegen cyberbedreigingen binnen de branche en Cisco 
integreert die in elke oplossing. Talos volgt 
bedreigingen op endpoints, netwerken, 
cloudomgevingen, het web en in e‑mail, en biedt een 
uitgebreid overzicht van cyberbedreigingen en 
betrouwbare, praktisch bruikbare informatie.

– Mike Austin, CEO, Macon-Bibb County Housing Authority

“Als het (een aanval) plaatsvindt, kunnen we 
het snel vinden, stopzetten en inperken.”

Ontvang een statuscontrole 
van uw security

Begin een gratis trial

Probeer Cisco Duo uit

Probeer Cisco Umbrella uit

Bekijk de demo

U laat uw klant verder groeien – wij beveiligen het.
We laten u zien hoe eenvoudig het kan zijn om de hele organisatie van uw klant te beschermen – ja, echt, 
helemaal – zodat hij zonder vrees zijn bedrijf kan runnen.

Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie over de manier waarop Cisco security 
oplossingen samenwerken om uw klant veilig en beschermd te houden.

Tech Data is er om te helpen.
De securitymarkt is altijd in beweging. Dagelijks ontstaan nieuwe dreigingen, maar ook oplossingen die uw 
klant beschermen. Dat vraagt om focus. U moet weten welke risico’s uw klant loopt. Welke oplossingen het 
meest geschikt zijn. Welke processen om verandering vragen, en wat de rol van de mens is. Wij kunnen u 
ondersteunen met Trainingen, (Managed) Security Services, Marketing- en financiële diensten. 

Neem contact op met ons via cisconl@techdata.com of via 088-1334-150. 

Security solutions


