
INLOGCODES VAN
UW BEDRIJF ZIJN OP 
HET DARKWEB BESCHIKBAAR!

van Cyberaanvallen
zijn gericht op het MKB

van hacking-gerelateerde
inbreuken maken gebruik  

van gestolen en/of
zwakke wachtwoorden

van het MKB zal failliet
gaan binnen 6 maanden

na een cyberincident

81%

60%

43%

EEN DONKERE EN GEVAARLIJK PLEK
Het Darkweb bestaat uit digitale communities die samen zeker 50% 
van het Internet innemen. De meeste sites op het Darkweb worden 
gebruikt voor criminele activiteiten, waaronder de openbaring en 
verkoop van digitale inlogcodes, bedrijfsgegevens en persoonsgegevens. 
Veel te vaak weten bedrijven, waarvan deze gegevens zijn gestolen   
en verkocht, dat niet totdat het te laat is.

 

WAARDOOR KAN DIT GEBEUREN
Uw medewerkers gebruiken hun werk- of privé email als account op
websites van derden, vaak ook door elkaar. Wanneer deze websites 
een inbraak hebben en hun inloggegevens buit gemaakt worden, 
maakt dit uw bedrijfssystemen kwetsbaar voor een succesvolle

Uw medewerkers hebben digitale wachtwoorden nodig om in uw bedrijfssystemen in te loggen. 
Dat maakt ze ontzettend waardevol voor criminelen om te bemachtigen en daardoor tot de meest 
waardevolle koopwaar op het Darkweb.  

BESCHERM UW BEDRIJF
DarkScan is een combinatie van menselijke en digitale Darkweb-intelligentie 
die pro-actief gecompromitteerde of gestolen gegevens van uw medewerkers 
of klanten identificeert, analyseert en een melding maakt. Zo kunt u die 
gegevens aanpassen voordat uw bedrijf echt gevaar loopt.
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inbraak. Denk aan websites van de hieronder genoemde soorten.

Met DarkScan kunnen wij voor u monitoren of uw bedrijf risico loopt 
als gevolg van blootgestelde inloggegevens op deze websites.
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Neem vandaag nog contact met ons op voor een gratis Live DarkScan!
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WIJ SCANNEN HET DARKWEB OM UW GEGEVENS ERAF TE HOUDEN.

24/7/365 MONITORING
• Verborgen chat rooms
• Private websites
• Peer-to-peer networks
• IRC (internet relay chat) kanalen
• Social media platformen
• Zwarte markt websites
• 640,000+ botnets

RAPPORTAGE
Ons platform verstuurd dagelijks
meer dan 80.000 verschillende
notificatie e-mails. Het biedt 
uitgebreide rapportage 
mogelijkheden om incidenten 
te traceren en te behandelen.

VOORSPELLEN
DarkßScan stelt ons in staat om patronen te zien 
lang voordat ze trends worden. DarkScan biedt  
de intelligentie om u en uw medewerkers beter 

PREVENTIEF

te beschermen.

Aanvallen op netwerken zijn onvermijdelijk.
Maar op de bedreiging van gestolen en 
gecompromitteerde (inlog) gegevens kunt u 
proactieve en onmiddellijk reageren en zo een   
inbraak voorkomen.

DIT LEVERT DARKSCAN U OP

Gecompromitteerde inloggegevens worden gebruikt om verdere criminele activiteiten te ontplooien.  

Gegevens die waardevol zijn voor Cyber criminelen kunt u instant waardeloos maken.

Een laag van beveiliging die een focus heeft op gebruikers.
Waar alle andere lagen in uw IT beveiliging een focus hebben op apparatuur of software.

DIT IS BELANGRIJK OMDAT

Werknemers gebruiken vaak hetzelfde wachtwoord voor meerdere diensten, zoals netwerkaanmelding,  
 sociale media en zakelijke SaaS oplossingen. Hierdoor neemt de potentiële schade van één gecompromitteerde 

Waar anders inbraken pas zichtbaar zijn als het te laat is, beperkt DarkScan de impact op de onderneming
medewerkers en zakelijke partners wanneer referenties zijn gestolen.

inlogcode exponentieel toe.


