
altijd dichtbij

Ransomware. De letterlijke vertaling van Ransom is   

losgeld. Ransomware is een chantagemethode op inter-

net door middel van malware. Programma’s die uw be-

langrijke data gijzelen door deze te versleutelen met de 

bedoeling om u geld afhandig te maken.

Gevaar
Ransomware behoort momen-

teel tot de grootste internet ge-

varen. Iedereen kent de emails 

die afkomstig lijken van ge-

renomeerde bedrijven als KPN, 

banken en creditcard firma’s. 

Emails die u vragen een link aan 

te klikken of bestanden te ope-

nen. Als gevolg hiervan wordt al 

uw kostbare data versleuteld en  

zijn uw bestanden niet meer te 

openen mits u een fors bedrag betaald. En dan nog heeft 

u geen zekerheid dat de bestanden weer te openen zijn.

Total EndPoint Security
Becs IT Services heeft de afgelopen maanden uitgebreid 

getest met verschillende oplossingen om de uitbraak van 

Ransomeware programma’s te voorkomen. 

Tijdens de tests hebben wij diverse nieuwe varianten van 

een Cryptolocker email geopend op testsystemen voor-

zien van deze software. 100% van de geteste Cryptoloc-

kers werd gedetecteerd én gestopt voordat er bestanden 

versleuteld werden. Helaas kunnen wij echter niet 100% 

garantie afgeven, omdat de makers van deze malafide 

software niet stil zitten. 

Maar compleet nieuwe varianten 

van Cryptolocker worden wereld-

wijd binnen 20 min bestempeld 

als “malafide” en tegengehouden 

door de software.

Ontzettend snel, daar de stan-

daard Antivirus/Antimalware op-

lossingen hier gemiddeld 8 uur 

voor nodig hebben.

       
Verzeker u zelf met de beste                        

beveiliging
Onze Total EndPoint Security oplossing is een managed 

security dienst. Naast de beveiliging tegen virussen, be-

schermd deze ook tegen Malware en Ransomeware. 

Wilt u naast de Antivirus bescherming ook beschermd 

worden tegen Malware/Ransomware voor een vast be-

drag per maand per werkplek?

Laat het onze verkoopafdeling weten via        

 Verkoop@becs.nl of  0495-456420  

 

“Hiermee verlaagt u de kans 
op een Cryptolocker uitbraak 

aanzienlijk!”

Joey Timmermans, 
General manager

Total EndPoint Security 

IT SERVICES

Dé oplossing om u naast virussen ook te beschermen tegen 
 bedreigingen als Cryptolocker & andere Ransomware.


