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SECURE INTERNET

Secure Internet van TinkConnect biedt bescherming tegen misbruik
door criminele organisaties op het internet. Secure Internet voorkomt
dat uw medewerkers schadelijke websites bezoeken. Deze DNS-dienst
is een effectieve manier om uw bedrijf te beschermen tegen bijvoorbeeld ransomware.
Waarom Secure Internet
Het gebruik van internet door uw medewerkers
is niet zonder risico’s. Steeds meer bedrijven
krijgen te maken met ransomware, een vorm
van misbruik door criminele organisaties via
internet. Daarbij krijgt schadelijke software via
een website of DNS toegang tot uw IT-omgeving
om vervolgens uw data en programma’s te
blokkeren of te stelen.
Dit kan eenvoudig worden voorkomen door uw
router te voorzien van een DNS-filter: Secure
Internet van TinkConnect.
Hoe werkt het?
De basis van de Secure Internet dienst van
TinkConnect is een Cisco Open DNS-filter dat
wij op uw router activeren. Het filter controleert
het IP-adres of ander DNS record dat uw
DNS-server opvraagt. Is die content niet veilig,
dan krijgen uw medewerkers geen toegang tot

het IP-adres van die website. Dit wordt gemeld
in een venster. Zo houdt u op eenvoudige wijze
virussen, ransomware en andere malware
buiten de deur.
Het DNS-filter van TinkConnect valideert vooraf
alle DNS-verzoeken vanuit uw onderneming op
eventuele malafide content. Dit is effectiever
dan het gebruik van een antivirus pakket: die
lopen per definitie achter de ontwikkelingen aan.
Bovendien grijpt een antivirus programma pas
in wanneer schadelijke malware al op een PC of
ander device staat.
Het is overigens wel raadzaam om een antivirus
pakket te gebruiken voor bedreigingen die op
een andere manier de PC bereiken, zoals via
USB sticks en bijlages in e-mail.

De voordelen van Secure Internet
Secure Internet is eenvoudig door TinkConnect binnen uw on-site IT-omgeving te plaatsen en
te beheren. De kosten zijn relatief laag: u betaalt een vast bedrag per medewerker per maand,
onafhankelijk van het aantal werkplekken, beschermde devices en locaties.
Het DNS-filter geeft tevens inzicht in het internetgebruik van uw onderneming. Indien gewenst
ontvangt u een maandelijkse rapportage. Secure Internet heeft de volgende voordelen:
■■ Betrouwbaar Secure Internet is een solide eerste laag voor het afvangen van malware voordat
deze de PC bereikt. Het DNS-filter biedt zowel binnen als buiten de omgeving van TinkConnect
bescherming. Mobiele laptop gebruikers worden beschermd met een extra stukje software.
■■ Eenvoudig Voor de uitrol van secure internet binnen uw eigen on-site omgeving is een
eenvoudige aanpassing op de lokale router meestal voldoende. Additionele filtering is mogelijk
op basis van classificatie van internetverkeer.
■■ Gebruiksvriendelijk Secure Internet heeft een vaste prijs per gebruiker per maand, onafhankelijk van device en locatie. U kunt rekenen op volledige support door TinkConnect. Onze
rapportage geeft tevens inzicht in het internetgedrag op kantoor (soorten sites, frequentie
bezoek).
Vereisten voor Secure Internet
Bij voorkeur wordt de aanpassing gedaan op de centrale DNS-server voor uw locatie(s). Dit kan de
router van uw internet provider zijn, uw eigen domein controller of een andere interne DNS-server.
Wanneer de internet verbinding niet beschikt over een statisch IP adres, wordt er op minstens
één PC een agent geïnstalleerd. Voor laptops die buiten kantoor worden gebruikt is dezelfde
agent beschikbaar. Deze zorgt ervoor dat de laptop ook beschermd is wanneer er vanaf andere
netwerken op wordt gewerkt.

Bel TinkConnect!
Wilt u weten wat TinkConnect voor veilig beheer van uw werkplek
kan doen? Wij maken graag een afspraak om kennis te maken en
onze Secure Internet oplossing toe te lichten.
Bel TinkConnect op +31 20 7508359 voor een afspraak.
Of stuur een e-mail naar info@tinkconnect.com en stel ons uw vraag.

Over TinkConnect
Wij zijn er voor ondernemers
Bij TinkConnect draait het om ondernemen.
We zijn een toegewijde IT-partner voor
Nederlandse bedrijven. Klein of groot, wij
zorgen er voor dat ondernemers kunnen
werken en groeien zonder zich zorgen te
maken over hun digitale back office.
IT-oplossingen
Ons dienstenpakket bestaat uit diensten voor
online werken, databasebeheer, website- en
applicatiehosting en ontwikkeling. Daarnaast
helpen we bedrijven de overstap te maken
naar de cloud. Zo versnelt u de digitalisering
van uw bedrijf.
Persoonlijke support
Hoe goed een IT-omgeving ook is: ieder
bedrijf heeft behoefte aan persoonlijke
ondersteuning. Zowel op serverplatform- als
applicatiegebied. Wij geloven in een persoon-

lijke aanpak: onze support desk weet precies
welke applicaties onze klanten gebruiken en
hoe hun IT-omgeving is opgebouwd.
Security first
TinkConnect heeft een uitgesproken focus
op security. Onze Secure Internet oplossing
is daar een voorbeeld van. Ook met andere
diensten zoals Managed Desktop en veilig
online inloggen met Multi Factor Authentication verbeteren we de informatiebeveiliging
van onze klanten.
Onze reguliere back-up staat in ISO-gecertificeerde Nederlandse datacenters en
is redundant uitgevoerd. Daarnaast biedt
TinkConnect de mogelijkheid van een offline
Tape back-up. Welke oplossing u ook kiest,
TinkConnect zorgt voor een uitstekend beveiligde IT-omgeving.
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ISO certificering

27001
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TinkConnect is een van de weinige Nederlandse IT-bedrijven met een ISO 27001
certificering. Sinds 2010 verzorgt Ernst & Young onze jaarlijkse audit. Dat betekent
dat onze klanten kunnen rekenen op transparante processen en uitstekende
informatiebeveiliging.
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