1 op de 5* organisaties wordt elk
jaar slachtoffer van cybercrime
* www.cbs.nl

Word niet de volgende.
Nog niet overtuigd? We zetten de
risico’s op een rijtje.
Volgens het CBS leidt bijna

De werkdruk neemt direct

Periodieke audits bieden

de helft van de aanvallen

toe en vaak ontbreekt de

geen oplossing voor

tot kosten, de gemiddelde

kennis en automatisering om

constant veranderende

opbrengst voor een crimineel

in control te komen

cyber risico’s

is €140.000,-

Onze complete cyber risico preventie methode.
lock-alt

repeat

shield-check
Het hele jaar in control

Dagelijkse detectie

Maandelijks advies

Dagelijks analyseert Skopos cyber

Maandelijks sturen wij je advies met

Het hele jaar ben jij aantoonbaar in

security risico’s van je medewerkers,

acties voor management, systeembeheer,

control van cyber risico’s. Ontneem

processen en technologie

website ontwikkelaar en HR

hackers de kansen!

Direct aan de slag

Check welke gevoelige gegevens van
je organisatie blootgesteld zijn aan
criminelen

of

Download onze brochure

www.skopos.ai

Wij zijn Skopos

We helpen organisaties op
weg naar digitale veiligheid.
Medewerkers
Beschermen

Voor veel organisaties is cyber security nog nieuw terrein.
Skopos zorgt dat organisaties snel, eenvoudig & aantoonbaar
in control zijn van hun cyber risico’s. Skopos analyseert continu
het risico op mensen, machines en websites. Dat noemen we

Detecteren

Skopos
Cyber
Audit

Technologie

Processen

holistisch inzicht.
Met de Skopos Cyber Audit volg je 24x7, 365 dagen per jaar,
hoe jouw organisatie ervoor staat. Skopos brengt je risicovolle

Reageren

software automatisch in kaart en linkt dit meteen aan de cyber
awareness van je medewerkers. De drie pijlers van de Skopos
Cyber Audit zijn: medewerkers, processen en technologie.

De drie pijlers van de Skopos Cyber Audit
users

layer-group

Medewerkers

phone-laptop

Processen

Technologie
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Datalekken
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Analyse werkstations & processen
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Cyber awareness
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Website scan
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Maandelijks persoonlijk advies
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Identificatie van gevoeligheden

over te treffen maatregelen voor

ĉ

Controle op uitvoering

management en operatie

ĉ

‘People-centered security’
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Rapportage en sterkte/zwakte

ĉ
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Phishing tests
Leermodules, Q&A & blogs
Cyber awareness test
Cyber awareness games

ĉ

Ondersteuning in
informatiebeveilingsproces

analyse

Klanten over de diensten van Skopos
“Dankzij Skopos zijn we veel
bewuster van risico’s”

“We waren binnen tien
dagen veiliger”

Hans Quist, CISO Provincie Zeeland

Marc Paus, CISO Mobile World Congress

“Snel resultaat, wij zijn in
control van security”
Jelle Witteveen, technisch directeur Motivo

Hoe kunnen wij je helpen?
Heeft jouw organisatie tussen de 15 en 1000
medewerkers? En wil je vandaag nog je hele organisatie
veilig? Neem contact met ons op voor een offerte of
laat je gegevens achter op www.skopos.ai

www.skopos.ai

