
Verifieer gebruikersidentiteit
met Cisco Secure Remote Worker

Michael is net begonnen met thuiswerken. Hij 
gebruikt een persoonlijke laptop met een verouderde 
webbrowser om in te loggen op zijn e-mail.

Hackers kunnen nu Michaels browser gebruiken 
om zijn identiteit te stelen, toegang te krijgen tot 
zijn persoonlijke- of bedrijfsgegevens, malware te 
installeren en meer.

Multi-factor-authenticatie (MFA) zou de 
verouderde browser hebben gedetecteerd 
toen Michael voor het eerst inlogde vanaf zijn 
persoonlijke laptop.

Er zou worden geverifieerd of Michael wel is wie 
hij zegt dat hij is en of zijn apparaat voldoet aan de 
security normen van het bedrijf.

De security controle zou een score opleveren voor 
meerdere risicocategorieën en de verouderde 
browser van Michael zou als risico zijn gemarkeerd. 

Michael zou een melding hebben gekregen om 
zijn browser te updaten om het apparaat te blijven 
gebruiken voor zakelijke e-mails en toepassingen.

Cisco Duo is de gemakkelijkste en veiligste MFA 
ter wereld met veel speciale MFA-opties voor 
thuiswerkers.

Lees meer op  
cisco.co.uk/secwork

Your device security score can
be improved

iOS issue detected

Touch ID or Face ID not enabled

Duo Mobile app is up to date

Screen Lock is enabled

This device is not jailbroken

iOS issue detected

Touch ID or Face ID not enabled

Duo Mobile app is up to date

Screen Lock is enabled

This device is not jailbroken

Your device security score can
be improved

Push Soft Token Phone Call U2F

SMS Wearables Biometrics Hardware
Tokens

Internet Explorer is out of date

Out-of-date browser are security concern.

Latest version - Required

Your version - Over months out of date

See how to update Internet Explorer
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Bescherm tegen bedreigingen
met Cisco Secure Remote Worker

Christine klikt op een e-maillink met informatie 
over criminaliteitscijfers in haar buurt. Ze weet niet 
dat deze e-mail is verzonden door hackers die 
malware op haar computer willen installeren.

Gelukkig heeft de werkgever van Christine haar 
laptop beveiligd met een eerste verdedigingslinie. 
Deze blokkeerde het domein waardoor Christine 
geen verbinding kon maken met de site.

Als de malware wél was geïnstalleerd, had de 
malware zich kunnen verspreiden naar apparaten 
van haar collega's en het hele bedrijfsnetwerk.

Gelukkig heeft Christines werkgever ook 
geavanceerde malwarebescherming, die 
eventuele malware detecteert en direct isoleert op 
haar apparaat.

Deze geavanceerde security zou hebben 
geïdentificeerd wie door diezelfde malware waren 
getroffen en het probleem zou direct voor alle 
gebruikers met één klik kunnen worden opgelost.

Cisco Umbrella en AMP for Endpoints beschermen 
gebruikers van cloud-edge tot endpoint tegen 
malware.

Cisco security wordt ondersteund door de 
grootste niet-gouvernementele organisatie 
(NGO) voor threat intelligence ter wereld, die 20x 
meer bedreigingen blokkeert dan welke andere 
leverancier dan ook.

Lees meer op  
cisco.co.uk/secwork



Verleen beveiligde toegang 
met Cisco Secure Remote Worker 

Haar VPN levert eersteklas security. Maar als ze 
deze niet gebruikt, stelt Anja zonder het te beseffen 
het hele bedrijf bloot aan malware en andere 
bedreigingen.

Zonder beveiligde verbinding kunnen hackers haar 
apparaat infecteren met malware. De malware kan 
zich dan door het bedrijfsnetwerk verspreiden en 
de gegevens van Anja en haar werkgever in gevaar 
brengen.

Een VPN beschermt gebruikers zoals Anja door 
een veilige tunnel naar het internet te creëren en 
het IP-adres en de locatie van de gebruiker te 
versleutelen, zodat alle activiteiten onzichtbaar zijn 
voor bedreigingen van buitenaf.

Cisco AnyConnect biedt veel meer dan een 
traditionele VPN. Cisco biedt veilige 
netwerktoegang en constante bescherming voor 
gebruikers op elk apparaat, vanaf iedere locatie.

Met toegang via Cisco AnyConnect worden externe 
gebruikers beschermd met extra geïntegreerde 
security lagen. Zelfs als ze geen VPN gebruiken.

Always-on bescherming betekent dat thuiswerkers 
zoals Anja verbonden en productief kunnen blijven, 
met probleemloze veilige toegang tot 
werkresources.

Lees meer op  
cisco.co.uk/secwork
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Anja werkt vanuit huis op een laptop die ze 
gebruikt voor werk en privé. Hoewel ze VPN zou 
moeten gebruiken, controleert ze niet altijd of dit is 
ingeschakeld.



Verificatie, toegang en 
bescherming
met Cisco Secure Remote Worker
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Johan werkt sinds kort fulltime thuis. Omdat 
zijn werkgever Cisco Secure Remote Worker 
gebruikt, kan hij vol vertrouwen vanuit huis werken 
omdat zijn verbinding altijd beschermd is.

Hij gebruikt een simpele MFA (Multi-Factor-
Authenticatie) om zijn identiteit te verifiëren en 
snel toegang te krijgen tot apps en 
werkbestanden. Een security controle zorgt ervoor 
dat zijn laptop goed werkt en up-to-date is.

Daarbij gebruikt Johan een VPN (Virtueel Particulier 
Netwerk) dat zijn IP-adres versleutelt en hem 
'onzichtbaar' maakt voor bedreigingen van buitenaf 
als hij het bedrijfsnetwerk gebruikt.

Zijn gegevens worden tijdens het werken zowel 
met een eerste als laatste verdedigingslinie 
beschermd tegen elke kwaadwillende dreiging en 
worden problemen geblokkeerd, gedetecteerd en 
verholpen.

Cisco Secure Remote Worker is een eenvoudige, 
effectieve en geïntegreerde security oplossing 
waarmee medewerkers makkelijk verbonden en 
productief kunnen blijven wanneer ze niet op 
kantoor zijn.

Dit platform van geïntegreerde oplossingen 
beschermen gebruikers waar ze ook zijn en 
helpen bedrijven van elke omvang hun teams snel 
te beveiligen.

Elke dag helpen wij grote en kleine bedrijven met 
de on- en offline security van hun netwerk.

Lees meer op  
cisco.co.uk/secwork

The bridge to possible

http://www.cisco.com/go/trademarks
file:///F|/2020/202009/20200928_ETSG_2009_3369/2_Prepare/cisco.co.uk/secwork

