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Infosecurity Magazine
Redactionele formule
Infosecurity Magazine is het enige onafhankelijke vakblad in de Benelux dat zich expliciet bezighoudt
met informatiebeveiliging. Het blad beweegt zich op het snijvlak van technologie en beleid.
De technologie wordt behandeld aan de hand van interviews, actuele praktijkcases en
achtergrondverhalen. Onderwerpen die aan bod komen zijn cryptografie, authenticatieoplossingen en
de beveiliging van besturingssystemen.
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Waarom blijft cybercrime in de meeste gevallen
onbestraft?
In de media is de ‘hacker’ meestal een ontspoorde tiener, hooguit vroeg in de twintig, die
vanuit zijn zolderkamer de computersystemen van grote bedrijven kraakt. Zulke mensen
bestaan zonder twijfel. Maar is dit ook de realiteit? Martijn Nielen, Senior Sales Engineer en
Certified Ethical Hacker bij WatchGuard Technologies, geeft meer uitleg. Enkele maanden
geleden werd

Lees verder

Eigen medewerkers vormen het grootste risico
Meer dan de helft van de bedrijven is afgelopen jaar slachtoffer geweest van een directe dan
wel indirecte internetbedreiging. Hierbij ging het vooral om DDoS-aanvallen. Toch maken
security- en IT-managers zich drukker om de eigen collega’s: fraude door werknemers staat
bovenaan het zorgenlijstje. Dit blijkt uit de F5 Networks Infosecurity Survey 2015. Jaarlijks
polst F5

Lees verder

Handleiding helpt bij informeren van consumenten na
een datalek
Per 1 januari 2016 treedt de meldplicht datalekken in werking. Vanaf dat moment moeten
Nederlandse bedrijven een datalek melden bij de Autoriteit persoonsgegevens (nu nog bekend
als College Bescherming Persoonsgegevens) en zijn ze verplicht de betrokken consumenten
de hoogte te stellen. Voor deze cruciale informatievoorziening aan consumenten heeft DDMA,
brancheorganisatie voor data-driven marketing, een handleiding

Lees verder

Mkb-bedrijven relatief vaak getroffen door
cybercrime
Mkb-bedrijven krijgen steeds meer last van cybercrime. 11% van de grotere ondernemingen is
wel eens aanvallen door cybercriminelen. Onder mkb-bedrijven ligt dit percentage op 23%. Dit
blijkt uit cijfers van ABN Amro. Grotere ondernemingen hebben hun digitale beveiliging steeds
beter op orde. Het is hierdoor voor cybercriminelen steeds lastiger systemen van grote
bedrijven binnen te

Lees verder

