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Secure

Vijf tips voor veilig werken 
op afstand
De trend van verspreid personeel blijft 
groeien en biedt nieuwe voordelen voor 
werkgevers en werknemers. Mensen blijven 
echter altijd behoefte houden aan contact 
en willen ook op afstand productief blijven 
werken en communiceren. Ze verwachten 
dat technologie hen hierbij helpt en dat ze 
overal en vanaf elk apparaat hun werk kunnen 
doen. Hier volgen vijf tips voor een goede 
thuiswerkcultuur met sterke beveiliging voor 
zowel uw teams als uw bedrijfsmiddelen.

Leer medewerkers hoe ze veilig thuis kunnen werken
Medewerkers die op afstand werken, willen blijven vertrouwen op 
de technologie die ze meenemen. Maar als ze niet op kantoor zijn, 
worden niet alleen zij maar ook uw bedrijf blootgesteld aan nieuwe 
bedreigingen. Daarom zetten IT- en security teams alles op alles om 
werken op afstand veilig te houden, waar de gebruikers ook zijn. Het is 
daarom van belang dat thuiswerkers begrijpen hoe belangrijk security is 
voor hen voor uw bedrijf.

Verifieer de gebruikersidentiteit
Multi-factor-authenticatie (MFA) is een onmisbare eerste security laag 
voor bedrijven die externe toegang tot bedrijfsmiddelen verlenen. Bij MFA 
gebruikt u iets dat u weet (uw gebruikersnaam/wachtwoord) en iets dat 
u heeft (uw telefoon) om uw identiteit en de status van uw apparaat te 
verifiëren.

Verleen altijd en overal beveiligde toegang
VPN biedt een veilige tunnel tussen gebruikers en toepassingen, zodat 
medewerkers onderweg en thuis verbinding kunnen maken en productief 
kunnen werken. VPN levert een sterke security laag en zorgt dat alleen 
geverifieerde gebruikers toegang krijgen. Zonder afbreuk aan de 
gebruikerservaring.

Bescherm tegen security risico's op elk ingangspunt
De meeste bedreigingen zijn gericht op endpoint-gebruikers. 
Daarom bevat de DNS-laag de eerste verdedigingslinie en worden 
dreigingen die er doorheen glippen tegengehouden door een extra 
laatste linie. De eerste laag blokkeert kwaadaardige domeinen nog 
voordat bedreigingen uw netwerk binnendringen en isoleert malware 
die al in het netwerk aanwezig is. De laatste laag beschermd tegen 
geavanceerdere bedreigingen.

Beveilig uw assets nu en in de toekomst
Houd bij het oplossen van uw huidige problemen rekening met de 
toekomst. Kies voor een leverancier die security levert die aansluit op uw 
bestaande investeringen. Bij Cisco geloven we in simpele en effectieve 
oplossingen die zorgen dat medewerkers altijd en overal verbinding 
kunnen maken en productief kunnen zijn. Daarom verwijderen we alle 
obstakels die het succes van uw bedrijf in de weg staan.

Cisco biedt uw thuiswerkers veilige, gebruiksvriendelijke 
geïntegreerde security oplossingen.

Meer weten over Cisco Secure Remote Worker? Ga 
voor meer informatie naar cisco.co.uk/secwork en 
neem vandaag nog contact op met een van onze 
specialisten.
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