
Approach SOC Diensten
Managed Detection and Response

Onze moderne Security Operations Center (SOC) diensten 
bieden het meest efficiënte antwoord om cyberaanvallen snel te 
detecteren en te neutraliseren voordat ze u treffen.

Geen organisatie is veilig voor cyberaanvallen

De digitale transformatie en adoptie van thuiswerken biedt cybercriminelen elke 
dag nieuwe kansen. Omdat ze geld willen verdienen met hun activiteiten, lanceren 
ze voortdurend gerichte en niet-gerichte grootschalige aanvallen om een   maximum 
aan kwetsbare organisaties te bereiken, ongeacht de grootte of branche.

Levensduur van een cyberaanval

Snelheid is de sleutel om de cyberoorlog te overleven

Met behulp van een AI-gestuurd, verenigd XDR-platform 
(eXtended Detection and Response), threat intelligence (CTI) en 
automatisering (SOAR) kunnen onze SOC-experts de aanvallen 
op al uw endpoints, netwerken, infrastructuren en clouddiensten 
detecteren en automatisch neutraliseren.

Een hoogwaardige SOC-dienst
Dankzij het XDR-platform kunnen onze SOC-analisten hun 
tijd en energie richten op hoogwaardige activiteiten, zoeken 
naar ongedetecteerde dreigingen, complex onderzoek en 
technische begeleiding bieden om uw beveiligingshouding 
voortdurend te verbeteren.

2 op de 3 bedrijven werden meer 
dan twee keer slachtoffer van 

cybercriminaliteit

Bron: Hiscox Cyber Readiness Report 2021

1 op de 5 bedrijven was slachtoffer van 
een ransomware-aanval

Bron: Mastercard Report

2 van de 5 KMOs waren slachtoffer van 
een cyberaanval

 
Bron: Proximus Cyber Security Survey

Belangrijke cijfers

2 op 5 Belgische bedrijven werden 
slachtoffer van cybercriminaliteit

 
Bron: Hiscox Cyber Readiness Report 2021

Traditionele oplossingen zijn niet langer voldoende
Terwijl hackers zich blijven ontwikkelen en geavanceerdere technieken ontwikkelen, 
kunnen traditionele antivirussen het niet bijbenen. Meer dan 60% van de aanvallen 
zijn niet-malwaregerelateerd en omvatten hands-on-keyboard-activiteit met 
legitieme tools. Deze aanvalstechnieken kunnen verdedigingen uitschakelen of 
onder de radar glippen en onopgemerkt blijven.

Binnen enkele minuten kan een aanval schade toebrengen aan uw bedrijf. Hoe langer het duurt om de dreiging te 
detecteren en te neutraliseren, hoe groter de impact en de gevolgen kunnen catastrofaal zijn.
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Managed Detection and Response

24x7 of 8x5
incidentafhandeling

(CSIRT)
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Uniform dashboard
Automatisering en orkestratie (SOAR)

Onze oplossingen

Wees gerust, wetende dat onze oplossing u snelle en efficiënte detectie biedt, evenals sterk geautomatiseerde 

bedreigingsneutralisatie op uw IT-systemen.

Uw voordelen

Snelle actie: realtime detectie en geautomatiseerde 
herstel stoppen de cyberaanval voordat deze 
toeslaat.

Eenvoudige en snelle integratie: onze oplossing 
integreert eenvoudig in uw infrastructuur.

Gemoedsrust: krijg eersteklas 
cyberbeveiligingsondersteuning van echte experts.

Betaalbaar: onze schaalbare oplossing is aangepast 
aan uw behoeften en omvang.

Gegevenssoevereiniteit: we zijn gevestigd in België, 
we houden uw gegevens lokaal en voldoen aan alle 
EU-regelgeving.

Expertise: maak gebruik van onze meer dan 20 jaar 
ervaring als pure-play dienstverlener op het gebied 
van cyberbeveiliging en privacy.

Klantgericht: we geven om al onze klanten en u 
staat altijd voorop.

Nabijheid van de klant: onze lokale middelen 
begrijpen de Belgische context en uw behoeften.

Uitgebreide SOC-services: phishing-campagnes, 
kwetsbaarheidsbeheer, pentesting, WAF & CSIRT.

Aanvullende diensten: we kunnen ondersteuning 
bieden door middel van advies, coaching, integratie 
van oplossingen en meer.

Waarom Approach?


