FLEXIBILITEIT
ÉN BEVEILIGING

Flexibiliteit én beveiliging
Flexibel werken en telewerken zijn nog nooit zo populair geweest. Meer dan twee
derde van de mensen over de hele wereld werkt al één keer per week thuis.i En
deze trend zal zich ook doorzetten. In 2022 zullen 1,87 miljard mensen mobiele
werknemers zijn. Dat is 42,5% van de totale wereldwijde beroepsbevolking.ii
Het is niet moeilijk te begrijpen waarom bedrijven voor dit idee openstaan.
Telewerkende werknemers kunnen hun werk afstemmen op hun manier van
leven, in plaats van andersom. Flexibel werken kan bedrijven geld besparen,
omdat ze minder aan interne voorzieningen hoeven uit te geven. Ook kan het de
productiviteit verhogen.
Bedrijven die telewerken stimuleren, moeten er echter wel rekening mee houden
dat ze daardoor meer risico lopen. Afstandswerkers zijn over het algemeen
slordiger met beveiliging, eerder bereid om e-mails en bijlagen van onbekende
bronnen te openen én eerder geneigd om werkbestanden vanaf onbeveiligde
privé-apparaten te openen.iii

Tussen 2016 en 2018 werd bijna
een derde van de organisaties
slachtoffer van cybercriminaliteitiv

iCNBC, mei 2018, https://www.cnbc.com/2018/05/30/70-percent-o f-people-globally-work-remotely-at-least-once-a-week-iwg-study.html
iiStrategy Analytics, oktober 2016, https://www.humanresourcesonline.net/42-5-of-global-workforce-set-to-be-mobile-by-2022/
iiiPonemon Institute, 2018 State of Endpoint Security Risk, gesponsord door Barkly, oktober 2018.
ivPwC, Pulling fraud out of the shadows: Global economic crime and fraud survey, 2018.
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Escalatie van aanvallen op eindpunten

Daarbij komt dat cybercriminelen steeds geavanceerder te werk gaan. Hackers
gebruiken nog steeds beproefde methoden – zoals phishing en DoS-aanvallen
(Denial of Service) – om gegevens te stelen en netwerken te overbelasten,
maar ze richten zich ook steeds vaker op verbonden apparaten of eindpunten.
In 2018 heeft Ponemon 660 IT- en IT-beveiligingsprofessionals bij wereldwijd
opererende bedrijven ondervraagd. Bijna twee derde maakte melding van een
ernstige beveiligingsinbreuk die op een eindpunt was begonnen. Dit was 17
procent meer dan het jaar ervoor.

60% van de privé-apparaten die

voor werk worden gebruikt, wordt
niet gecontroleerd op beveiligingv

Het wordt tijd om de beveiliging van eindpunten serieus te nemen
Vijf redenen waarom uw eindpunten meer risico lopen:

52%

50%

Gespreide
werkplekken:

Niet-gedetecteerde
bedreigingen:

Antivirus is
noodzakelijk,
maar niet
afdoende:

52% van de werknemers telewerkt
minimaal één keer per week.

50% van de inbreuken bij kleine
en middelgrote bedrijven is het
gevolg van menselijke fouten.

Antivirussoftware mist
meer dan de helft van de
aanvallen op eindpunten.

Inbreuken kunnen
onzichtbaar zijn:

Gebrek aan
expertise:

Meer dan twee derde (68%)
van de inbreuken wordt pas
maanden later ontdekt.

Door een wereldwijd tekort van
drie miljoen IT-professionals
staan organisaties nog meer
onder druk om veilig te blijven.

vHR Dive, Employees use personal devices for work without much oversight, mei 2018
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Waterdichte beveiliging
HP’s Elite-pc’s zijn speciaal ontwikkeld met het oog op beveiliging en kunnen cyberaanvallen
voorkomen, detecteren en daarvan herstellen dankzij voorzieningen als:

HP Privacy Camera
Een fysiek
beschermkapje
om kwaadwillende
observatie te
voorkomen.

HP Sure View Gen3
Een privacyscherm om
visuele hacking tegen
te gaan. Met één druk
op de knop wordt uw
scherm onleesbaar voor
ongewenste meekijkers.

HP Sure Sense
Een op kunstmatige
intelligentie gebaseerde
malwareverdediging
die malware en nieuwe
aanvallen direct herkent.

HP Sure Run
Houdt kritieke
processen draaiende,
zelfs als malware
probeert ze uit te
schakelen.

HP Sure Recover
Zorgt voor een snel,
veilig en automatisch
herstel van uw
besturingssysteem.

HP Sure Start
Een zelfherstellend BIOS dat in geval van een
malware-aanval automatisch de wijziging
signaleert, de gebruiker en IT informeert en
de recentste versie terugzet.

HP Sure Click
Beschermt uw pc tegen
browseraanvallen die in
websites en alleen-lezen
Microsoft Office- en pdfbijlagen verborgen zitten.

HP werkt niet alleen hard aan het ontwikkelen van producten met ingebouwde beveiliging, maar ook aan
het leggen van contact met deskundigen binnen de academische wereld, bij de overheid en uit de branche.
HP’s Security Advisory Board brengt drie beveiligingsexperts bijeen die bij HP gaan samenwerken met onze
eigen beveiligingstechnologen en -strategen.
Deze adviescommissie helpt HP om zo scherp mogelijk op de toekomst te anticiperen, door de
bedreigingen van nu te begrijpen en de problemen van morgen aan te pakken.
Een tweede eenheid – het HP Security Lab – zorgt ervoor dat HP-apparaten ook bij de steeds
veranderende bedreigingen van malware- en andere cyberaanvallen betrouwbaar en robuust blijven.
Cybercriminaliteit zal nog tot ver in de toekomst een bedreiging blijven. Met HP kunt u echter altijd en
overal met een gerust hart werken, omdat u weet dat uw gegevens en apparaten veilig zijn.
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