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Anti-gijzelsoftware inclusief 
cyberguarantee tegen schade!

Ransomware blijft de voornaamste cyberdreiging voor 
Europese burgers en bedrijven. De gijzelsoftware bereikt 
steeds meer computers en smartphones. Dat stelt Europol 
in een rapport over cybersecurity. Traditionele AntiVirus 
software stopt nog maar 50% van de virussen, maar 
SentinelOne beschermt u tegen alle vormen van ransomware.

Als u slachtoffer wordt van een gijzelvirus dan is dat heel 
vervelend. U verliest gegevens, bent verplicht om dit te melden 
bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en u zit met hoge kosten 
voor herstelwerkzaamheden en verloren werk. De AP is ook 
bevoegd uw organisatie een boete op te leggen van maximaal 
820.000 euro of 10% van uw begroting per incident, als u na een 
incident niet kunt aantonen dat u voldoende maatregelen op het 
gebied van informatieveiligheid heeft genomen.

Met SentinelOne bent u 100% beveiligd tegen alle vormen van 
ransomware. SentinelOne houdt niet alleen de bekende virussen 
tegen, maar spoort ook nog onbekende virussen op en maakt 
deze inactief voordat ze schade kunnen toebrengen. Bovendien 
stelt SentinelOne uw backups veilig. Daarmee bent u voor 100% 
beschermd tegen ransomware.

Wat kunt u van ons verwachten?
•  Een 100% bescherming tegen alle vormen van ransomware op 

uw endpoints en servers.
•  U krijgt van SentinelOne een cybergurantee tot 1.000 USD 

per endpoint tegen schade door ransomware indien na de 
implementatie van SentinelOne toch een virus actief zou 
worden.

•	 	Automatisch	herstel;	gebruikers	merken	niets	meer	van
 aanvallen met ransomware. De beheerder krijgt alleen een  
 melding via email en/of sms.
•  Uitgebreide forensics rapportage voor intern gebruik en
 rapportages naar IBD of NCSC.
•  SentinelOne neemt nauwelijks geheugen en 

processorcapaciteit in beslag.
•  Met SentinelOne bent u echt veilig en verzekerd.

Waarom SentinelOne?
Bent u bezorgd over de veiligheid van uw endpoints en servers? 
Of bent u al slachtoffer geworden van ransomware, omdat uw 
huidige AV beveiliging de nieuwe vormen van dreiging niet meer 
aan kan? Dan is SentinelOne de ideale oplossing voor u.

• AVvervanging: SentinelOne is AVTEST gecertificeerd voor  
 Windows, Linux en OSX. Voor endpoints en servers. Extreem  
 laag percentage false positives.
• Minimale belasting: Implementatie is eenvoudig en gebruikers  
 merken nauwelijks dat SentinelOne draait (CPU belasting 1 -  
 2%).
• Stopt malware: SentinelOne stopt alle vormen van malware  
 en ransomware via alle kanalen (mail, usb etc). Ook virussen  
 die al aanwezig zijn worden op het moment dat ze actief   
 worden gestopt.
• Automatisch herstel: SentinelOne stopt niet alleen alle vormen  
 van ransomware, maar zorgt ook automatisch voor herstel (en  
 roll back). Hierdoor heeft u nooit meer tijdsdruk en geen   
 kosten voor herstel.
• Uitgebreide forensics: Van alle incidenten krijgt de beheerder  
 een volledige rapportage en visualisatie in zijn eigen dashbord  
 en kan een rapportage in csv gedraaid worden voor aangifte  
 bij AP of politie.
• Lage kosten: Voor de prijs van een AV-beveiliging krijgt u   
 nu 100% garantie tegen ransomware, automatisch herstel en  
 uitgebreide forensics.
• Wat anderen zeggen: Gartner plaatst SentinelOne in het   
 Visionaire quadrant 2016 voor endpoint beveiliging. PCI DSS  
 en HIPPA Compliant.

Welke klanten gingen u voor?
SentinelOne wordt gebruikt door Walmart, Netflix, VISA en 
talloze internationale financiële instellingen. Sinds juli 2016 is 
SentinelOne in Europa leverbaar. Recourse levert SentinelOne in 
Zwitserland, Nederland en Belgie.

Bent u CISO of FG en verantwoordelijk voor de informatie-
veiligheid en/of privacy van uw organisatie? Aarzel dan niet om 
vrijblijvend contact met ons op te nemen via 070 319 4184 of 
info@vhic.nl.
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