ICT - Teleservice Security
U werkt dagelijks op uw computer. Of wellicht op een laptop, smartphone of tablet. Indien de apparatuur
zelf niet functioneert dan is het moeilijk, of zelfs onmogelijk om uw werk te doen. Uw apparatuur is natuurlijk
overal en altijd verbonden met internet. Immers zonder heeft u geen e-mail, kunt u niets opzoeken of uw
programmatuur op internet benaderen. Internet is echter ook het domein van vele cybercriminelen die maar
wat graag toegang willen tot uw gevoelige bedrijfsgegevens. En terwijl het voor u als niet-deskundige haast
onmogelijk is om al deze complexe apparatuur en programmatuur te snappen, stelt de overheid u doodleuk
aansprakelijk als het mis mocht gaan.
Als ondernemer zult u iets moeten doen. Gewoon de boel de boel laten en vertrouwen op een virusscanner is
geen optie meer. U zult moeten borgen dat uw bedrijfscontinuïteit is verzorgd, dat vertrouwelijke (persoons)
gegevens niet zomaar op straat komen te liggen en dat u erop kunt vertrouwen dat u gewoon dagelijks uw werk
kunt doen. Voor deze uitdaging bieden wij u Teleservice Security. Hiermee verzorgen wij dat u rustig kunt slapen.
Beheer, beveiliging en continuïteit zijn verzekerd voor een klein bedrag per maand.
Teleservice Security werkt door 2 onderdelen. De eerste is een klein programma dat op uw desktop of notebook,
Apple, mobile device of tablet wordt geïnstalleerd. Deze zogenaamde agent houdt alles wat er op uw systeem
plaats vindt in de gaten. De tweede is een centraal monitoringssysteem. De agent meldt zich regelmatig bij
dit monitoringssysteem. Bevindingen als aankomende (hardware)problemen, aanvallen, bedreigingen worden
gerapporteerd en andersom zal de centrale gegevens over de meest recente (virus)bedreigingen aan de agent
melden. De agent is dus op ieder moment op de hoogte van actuele dreiging en kan hier effectief tegen
optreden. Tevens wordt verzorgd dat de laatste updates op uw device worden geïnstalleerd. Bij problemen zal
onze helpdesk direct ingrijpen.
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Uw werkplekken, mobiele apparaten en netwerk worden bewaakt
Inclusief beheerd antivirus, uw huidige virusscanner is niet meer nodig
Inclusief web security; voorkomt het per ongeluk bezoeken van gevaarlijke websites
Inclusief regulier Windows-onderhoud en -updates
Onze helpdesk is in staat u direct te helpen
Optioneel verdere mogelijkheden als bijvoorbeeld back-up en recovery

Centraal bewaken wij uw systeem
en verzorgen persoonlijke
ondersteuning
Alle systemen die wij in beheer
hebben worden bewaakt. Bij
problemen grijpen we in en
verzorgen dat de problemen
worden opgelost.

Alle componenten aangesloten op
uw netwerk kunnen beheerd worden
In de steeds meer mobiele wereld
moet naast het systeem ook uw
netwerk bewaakt worden. Immers,
ook uw smartphone en tablet
bevatten gevoelige gegevens en uw
netwerk moet veilig zijn.

Updates altijd op tijd uitgevoerd
Het verzorgen van updates voor uw
systeem is een absolute noodzaak
voor de veiligheid. Zowel voor
Windows als andere programma’s
Met Teleservice Security hoeft
u zich hierom niet meer te
bekommeren.

Voor meer informatie kijk op www.teleservice.nl/ict
of neem contact op via 088 - 833 00 00.
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