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Informatieveiligheid
5 tips die je helpen om informatiebewust te zijn

Wist je dat..
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		 Let op met het gebruik van USB-sticks. Zij kunnen de bron

		

•

informatiebewustzijn vaak wordt onderschat?

•

een onbeveiligd draadloos netwerk als een handtas is die
open en bloot ligt? Iedereen kan door je spullen rommelen en
schade toebrengen.

		

•

cybercrime meestal niet wordt opgemerkt?

•

ransomware letterlijk ‘gijzelingssoftware’ betekent en dat deze
kwaadaardige software een computer of bestand gijzelt, waarna
er in de meeste gevallen betaling wordt geëist?

•

de kracht van de beveiliging zo sterk is als de zwakste schakel?

•

het blijven updaten van je software een belangrijke stap is om
een hack te voorkomen?

zijn van een besmetting. Gebruik daarom geen USB-sticks
van een ander en kies zelf voor een speciale beveiligde
(encrypted) USB-stick.

		
		

Check of het mogelijk is een remote wipe te installeren.
Een remote wipe zorgt ervoor dat je op afstand informatie
kan wissen op verschillende apparaten wanneer deze
			 bijvoorbeeld gestolen zijn.

		
		

Beveilig je computer, tablet en telefoon met een code, en
neem je mobiele apparaten ook altijd mee. Zo zijn je
apparaten beter beveiligd, ook als ze worden gestolen.

		
Gebruik de sloten op je kast of je kamer ook echt, ook
			 als je maar heel even weg bent. Onbevoegde personen
hebben maar heel even nodig om een map of document
			 te pakken, om later te bekijken wat er in staat.

•

ongeveer de helft van alle Nederlandse organisaties die een
beleid heeft voor informatiebeveiliging geen proces heeft dat dit
beleid ondersteunt of implementeert?

•

wachtwoorden die het meest gedeeld worden met anderen
vaak de wachtwoorden van laptops, telefoons en e-mails zijn,
terwijl hier juist veel anderen wachtwoorden opgeslagen staan
waardoor dit dus extra gevaar oplevert?

		
Een post-it met je wachtwoorden op je beeldscherm
			 is niet echt slim, toch gebeurt het nog veel te vaak.
Onbevoegde personen kunnen zo gemakkelijk inloggen
			 op jouw account. 				

•

een verloren laptop, telefoon of usb-stick een frequente 		
oorzaak van een datalek is?

Meer weten?

•

informatiebeveiliging nog steeds veel als ICT-onderwerp wordt
gezien?

•

er gemiddeld 211 dagen zitten tussen een computerhack en het
moment dat deze wordt opgemerkt?

Bezoek onze website www.mindyourstep.info
voor meer tips en tricks op privacy- en
informatieveiligheidsvlak. Of neem direct
contact op met Marijn Berndes via
marijn@soulmade.nl of door te bellen naar
0162-430345.

