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VOOR DE IDEALE LIJN IN 
CYBERSECURITY



Apex Security heeft laten 
zien dat het veel ervaring 

heeft met complexe 
security trajecten 

 - Chief Information Officer
ATPI

Apex Security
Volledig beveiligd tegen cybersecurity dreigingen. Dát is wat u wilt voor medewerkers en IT-systemen. 
Bij Apex Security vindt u cybersecurity op maat. Wij helpen u bij het borgen van de continuïteit van uw 
organisatie en de productiviteit van uw medewerkers. Met het beste van het beste.
	
Apex Security helpt bij het inzicht en overzicht krijgen van aanhoudende en steeds veranderende 
cyberdreigingen. En hiermee helpen wij u met maatwerk oplossingen uw cybersecurity volledig op orde 
te krijgen. Onze diensten bieden de bescherming die u nodig heeft voor uw organisatie. 

Voor de ideale lijn in cybersecurity



Samen verbeteren we het securityniveau van uw organisatie door uw medewerkers weerbaarder te 
maken tegen social engineering, securityoplossingen te ontwerpen en te implementeren en dreigingen te 
detecteren. En bij ieder onderdeel kunnen wij dat ook voor u in beheer nemen.

Apex  Security Diensten
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Cybersecurity betekent balans tussen mens en techniek. Dat ziet u terug in alles wat we voor u 
ontwerpen, implementeren en beheren. Onze specialisten denken en kijken met u mee. Zodat uw 
organisatie optimaal beschermd is tegen cyberaanvallen. Apex Security werkt met de producten van 
Fortinet, leider op het gebied van security-oplossingen. Het juiste ontwerp met de beste implementatie 
bepaalt de kwaliteit van uw cybersecurity.

U hebt bij ons een brede keuze uit bewezen technologie. Denk aan een firewall met Intrusion 
Prevention of Application Control, een Web Filter of Mail Filter, oplossingen voor Remote Access 
of Identity Access Management, of een Web Application Firewall. Net zo belangrijk is zien dat uw 
beveiligingsoplossingen goed werken. Besteedt u het beheer hiervan aan ons uit, bent u zeker van 
glasheldere rapportages.

H
um

an
 F

ire
w

al
l

De
 k

ra
ch

t v
an

 k
en

ni
s

Binnen cybersecurity is de mens de zwakste schakel. Gelukkig kunt u misbruik van de onwetendheid 
of onoplettendheid van medewerkers voorkomen. Door samen met Apex Security uw eigen Human 
Firewall te bouwen - een kennisniveau dat werkt als schild. Via het Knowbe4 Security Awareness 
Trainingsplatform leren uw medewerkers veilig om te gaan met IT. Ze worden continu getraind en 
getest - ook de effectiviteit van de training zelf wordt getoetst. Deze aanpak zorgt voor meer 
weerbaarheid van mens en systeem. Het trainingsprogramma kunt u zo inrichten dat het naadloos 
aansluit op uw behoeften. Ook daar helpen we u graag bij. Hierdoor bent u verzekerd van:

trainingscampagnes met het juiste  beeldmateriaal voor de juiste gebruikersgroep;

phishingcampagnes met een oplopende moeilijkheidsgraad;

analyse en aanbevelingen voor continue verbetering van uw security-awareness.

Snelle detectie van aanvallen op de kritieke onderdelen van uw IT infrastructuur voorkomt erge 
schade. Een cyberaanval is pas écht een groot probleem als hij te laat wordt ontdekt. Ook hier 
kunt u zich tegen beschermen.

Threat Monitoring van Apex Security analyseert real-time de security logging van uw belangrijke 
IT-systemen. Afwijkingen in het systeem verschijnen snel in beeld, juist als beheerders ze met het 
blote oog niet waarnemen. U ziet via uw eigen dashboard wanneer en hoe vaak een aanval heeft 
plaatsgevonden.

Maakt u gebruik van Threat Monitoring, dan rapporteert ons Security Operations Center (SOC) 
de incidenten aan u. Inclusief een advies over de maatregelen die u kunt treffen. Iedere maand 
geven we u inzicht in alle security-gebeurtenissen, compleet met toelichting. Uw Apex Security 
specialist neemt het rapport graag met u door.
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Bij welke 
cybersecurity uitdagingen 
kunnen wij u helpen?

Dankzij IT kunnen medewerkers sneller en 
efficiënter werken. Altijd en overal. Daarom 
moet een eventuele aanval met ransomware 
snel de pas worden afgesneden. Door u goed 
te wapenen tegen cyberaanvallen borgt 
u de continuïteit van uw organisatie.

Borgen van continuïteit

Hogere reactiesnelheid bij 
security-incidenten
Weet u zeker dat u bijtijds ziet of er een 
security-incident heeft plaatsgevonden? 
Voor het voorkomen van verdere schade is 
uw reactiesnelheid van zeer groot belang. 
Hoe eerder de signalering, des te beter kan 
de schade worden beperkt.

Om cybercriminelen op afstand te houden
is een steeds hoger kennispeil vereist. Wie 
gaat dit voor u bijhouden? U zet mens en 
middelen liever in voor de kernactiviteiten 
van uw organisatie. Wij zorgen voor de 
actuele kennis.

Kennis van zaken

Voorkomen van datalekken
Wie werkt met gevoelige persoonlijke data 
moet voldoen aan de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). U wilt er zeker 
van zijn dat u compliant bent. Wij helpen u 
met beter inzicht in mogelijke risico’s.

Wakker liggen van deze uitdagingen is niet nodig. Apex Security draagt graag bij 
aan een goede nachtrust. Met onze passie voor cybersecurity én onze expertise 
helpen wij u aan de best mogelijke bescherming. Zodat uw organisatie altijd de 
ideale lijn te pakken heeft.



Apex Security heeft een strategische samenwerking met visionaire marktleiders in de IT.

Apex Security Partners  

Fortinet is reeds jaren een toonaangevende 
leverancier van beveiligingsoplossingen. Van 
SD-WAN met (virtuele) firewalls, Application 
Control, Intrusion Prevention (IPS) en Webfilter 
tot Mailfilter, Remote Access en Web Application 
Firewall (WAF).

Knowbe4 is in zeer korte tijd marktleider geworden 
op het gebied van Security Awareness Training 
met Kevin Mitnick, de wereldberoemde social 
engineer, als Chief Hacking Officer. Volgens 
Gartner is Knowbe4 de partij met de meeste 
visie op dit gebied.

Paessler is al sinds 1997 een begrip in de 
Network Performance Monitoring and Diagnostics 
(NPMD) markt met hun wereldberoemde PRTG 
Network Monitor.

LiquidFiles biedt bedrijven een oplossing om 
bestanden op veilige wijze te versturen, te 
ontvangen en te delen op een snelle en 
makkelijk te gebruiken manier.

SentinelOne is pionier op het gebied van 
bescherming tegen Malware waaronder Ransom-
ware op werkplekken en servers. Met hun unieke 
technologie heeft SentinelOne een grote 
voorsprong op de rest.

Al jarenlang wordt Splunk gezien als leider op 
het gebied van Security Information and Event 
Management. Met Splunk’s Security Intelligence 
Platform kunnen grote hoeveelheden data 
eenvoudig worden doorzocht.
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