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Hoe Hoe Hoe Hoe makkelijkmakkelijkmakkelijkmakkelijk is het?is het?is het?is het?
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• Klant data

• Jouw persoonlijke gegevens 

• Salaris

• BSN

• Adresgegevens, geboortedatum

• Interne communicatie (e-mail)
• Vertrouwelijke documenten
• Facebook, Twitter, LinkedIn, creditcard??

Ben Ben Ben Ben jijjijjijjij eeneeneeneen doelwitdoelwitdoelwitdoelwit????
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• 905 Notarissen

• 242.000 huizen (gemiddeld 263K)

• 64 Miljard

• Gemiddeld 3,7 transacties per dag, 219K per transactie

http://docplayer.nl/2135347-De-praktijk-van-derdenrekeningen.html

SamenvattendSamenvattendSamenvattendSamenvattend::::
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• Het is ook jouw verantwoordelijkheid

• Volg je al het beleid?

• Begrijp je het beleid en ben je het daar mee eens?

• Als je het er niet mee-eens bent geef je dit dan aan?

• Wat gebeurt er als gevoelige informatie via jouw computer op straat komt?

• Ben je op de hoogte wat je moet doen ingeval van (vermoeden) een incident

Verantwoordelijkheid
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• Definitie (wikipedia)

“is een techniek waarbij een computerkraker een aanval op computersystemen 

tracht te ondernemen. Dit door de zwakste schakel in de computerbeveiliging, 

namelijk de mens, te kraken. De aanval is gericht op het verkrijgen van 

vertrouwelijke of geheime informatie, waarmee de hacker dichter bij het aan te 

vallen object kan komen.”

SocialSocialSocialSocial EngineeringEngineeringEngineeringEngineering

Je bent (te) vriendelijkJe bent (te) vriendelijkJe bent (te) vriendelijkJe bent (te) vriendelijk
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Roken is Roken is Roken is Roken is slechtslechtslechtslecht goed voor goed voor goed voor goed voor jejejeje een aanvallereen aanvallereen aanvallereen aanvaller
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FFFFcebookcebookcebookcebook

http://www.facebook.com.edilokqx.eu/globaldirectory/LoginFacebook.php?ref=9

27271530127736955937989064772741542844770012018988436677495002

&email=prickaerts@fox-it.com

If it looks like a duck…
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Ik heb een probleem..Ik heb een probleem..Ik heb een probleem..Ik heb een probleem..

“Help mijn Oracle database doet het niet..”

• Hulp zoeken op forums
• Screenshots of foutmeldingen

• Wachtwoorden

• IP-adressen

• Software en versienummers

• …

Verouderde software op dat IP-adres.. Interessant..

Alleen technische maatregelen = onvoldoende!

• Toegang tot 1 systeem is genoeg

• Klein gaatje => Grote impact

• Voorkomen is beter dan genezen

• Wees alert op dreigingen

Conclusie, Conclusie, Conclusie, Conclusie, Je bent nooit 100% Je bent nooit 100% Je bent nooit 100% Je bent nooit 100% veiligveiligveiligveilig
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WatWatWatWat kankankankan ikikikik hierhierhierhier tegentegentegentegen doendoendoendoen????

• Maak backups!
• Kijk goed naar de gebruikte URL (slotje alleen is onvoldoende)
• Als je het niet vertrouwt: waarschuw de beveiligingsfunctionaris, vraag advies
• Wijzig (standaard)wachtwoorden
• Maak gebruik van sterke wachtwoorden
• Deel geen accounts/wachtwoorden!

Nog een paar handige tips:

• Let op wat er besproken wordt in het openbaar
• Shred documenten/wipe gegevens
• Sla gegevens beveiligd op! (Encrypted container)

Dank! (Dank! (Dank! (Dank! (psychologischepsychologischepsychologischepsychologische hulphulphulphulp nietnietnietniet inbegrepeninbegrepeninbegrepeninbegrepen))))

Leo Lans

Leo.lans@fox-it.com

 +31-6 51 426 223

 +31-800-FOXCERT


