
VMware Carbon Black
Uit het door VMware georganiseerde Global Security Insights 

wereldwijde onderzoek eind 2020, zijn diverse interessante inzichten 

gekomen. Deze kunnen u helpen met de security strategie van uw 

klant. Van de 3542 respondenten hebben we de hoofdlijnen van 251 

Nederlandse organisaties hieronder afgebeeld.

geeft aan dat het aantal cyberaanvallen zijn 

toegenomen afgelopen jaar en een even groot 

deel heeft ook daadwerkelijk een inbraak gehad.
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van Nederlandse inbraken werden veroorzaakt door 

apps van derden en verouderde beveiliging (11%)

wil beter en eenvoudiger inzicht verkrijgen in data 

en apps om aanvallen te kunnen voorkomen

gebruikt al een cloud-first strategie of gaat deze gebruiken. 

legt de oorzaak bij het thuiswerken.

geeft aan dat de aanvallen geavanceerder zijn geworden.67
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Cloudaanvallen 

kwamen in 2020 

wereldwijd het 

meeste voor, in 

Nederland waren 

dat de commodity 

malware aanvallen.

Deze inzichten vragen om een cloudgebaseerde oplossing om endpoints 

goed te beveiligen en aanvallen voor te zijn. VMware’s Carbon Black 

Cloud geeft organisaties een beter inzicht in hun kwetsbaarheden en 

waarop vroegtijdig actie kan worden ondernomen. 

Het biedt superieure bescherming dankzij 
voorspellende modellen en analyses. 

Detectie en responsesystemen leggen dreigingen 
real-time bloot zowel offline- als online.

Dankzij bruikbaar inzicht en uitsluiten van false 
negatives, leert uw klant welke kwetsbaarheden 
aangepakt moeten worden.

Één geconsolideerde en uitbreidbare endpoint 
security oplossing die dankzij voorgeïnstalleerde 
integraties en open API’s data kan delen binnen 
de gehele security stack

De belangrijkste voordelen 
van Carbon Black Cloud zijn:

Met een cloud-first strategie is security 

een voorwaarde om overal veilig te kunnen 

werken. Met het combineren van Carbon 

Black technologie met VMware security 

oplossingen, wordt voorzien in security 

detectie en diepte inzichten in het gedrag 

van applicaties die organisaties helpen alle 

5 omgevingen te beveiligen. Het helpt hen 

in de digitale transformatie om volgende 

stappen te zetten met gebruik van data. Kijk op de website van Carbon 

Black, of neem contact op met 

het VMware team van Tech 

Data, via 088 13 34 014 of per 

e-mail via VMware@techdata.nl

Meer informatie?

Network

Endpoint

Workload

Cloud

Identity

https://www.carbonblack.com/resources/netherlands-security-insights-report-2021/
mailto:VMware@techdata.nl
https://vmware.techdata.nl/vmware-carbon-black-endpoint-security-waar-het-het-hardst-nodig-is/



