
Gezellig	en	gezond! Bekijk	de	webversie

Hoe	veilig	doe	jij	het?	:-)
Veiligheid.	Het	heeft	niet	alleen	betrekking	op	hoe	we	ons	voelen,	maar	ook	op	hoe	we
handelen.	Veiligheid,	ook	wel	Security	genoemd,	is	vaak	onderwerp	van	gesprek.	Als	IT-
specialist	helpen	wij	jullie	graag	jullie	werkomgeving	steeds	een	stukje	veiliger	te	maken.
Waarom	 is	 dit	 belangrijk?	 We	 gebruiken	 steeds	 meer	 apparaten	 (telefoons,	 laptops,
tablets)	 op	 steeds	 meer	 verschillende	 locaties.	 Hoe	 kun	 je	 dat	 zo	 goed	 mogelijk
beveiligen?	Dat	 leggen	we	uit	 in	deze	zakelijke	nieuwsbrief.	We	gaan	het	hebben	over
beveiliging	 van	 bestanden	 (Office	 365),	 beveiliging	 van	 je	 hardware	 (Kaspersky)	 en
beveiliging	van	je	pand	(IP-beveiliging).	

	 	

Wist	jij	dat,	wanneer	de	groei	van	het	flexibele	werken	in	ons	land	zich	op	dezelfde	wijze
blijft	ontwikkelen	als	de	afgelopen	jaren,	Nederland	in	2030	koploper	is	op	het	gebied	van
flexibel	werken	 in	Europa?	En	 dat	wij	 als	Nederlands	 huishouden	 gemiddeld	 6,4	WI-FI
apparaten	in	huis	hebben?

Ontwikkelingen	die	ons	meer	opties	bieden,	maar	ons	ook	voor	ingewikkelde	uitdagingen
zet.	Hoe	gaan	mijn	werknemers	om	met	inloggegevens?	Hoe	gaan	mijn	werknemers	om
met	 privacy	 gevoelige	 documenten?	 Loggen	 mijn	 werknemers	 ook	 in	 op	 openbare
netwerken?

Wij	hebben	hier	een	oplossing	voor:	Office	365

Voordelen

Centraal	documentbeheer	in	de	cloud
Hiermee	kun	je	bestanden	en	mappen
delen	met	verschillende	personen	binnen
en	buiten	uw	organisatie,	bedrijf	of
vereniging.

De	documenten	blijven	in	het	geval	van
Office	365	eigendom	van	uw	organisatie,
bedrijf	of	vereniging.

Geen	hoge	hardware	kosten
Met	Office	365	werk	je	in	de	cloud.	Er	zijn
dus	geen	hardwarematige	investeringen
nodig	om	dit	product	te	kunnen	gebruiken.	

Toevoegen	en	verwijderen	van
gebruikers	is	zo	gepiept
Een	nieuwe	werknemer	of	bestuurslid?
Hij/zij	kan	met	een	nieuwe	inlog	direct
toegang	krijgen	tot	de	omgeving	met
bestanden.	Documenten	binnen	een	bedrijf
of	bestuur	staan	op	een	centrale	plek	en
niet	op	de	pc	of	laptop	bij	de	persoon	in
kwestie.

Snellere	communicatie
Je	kunt	met	meerdere	personen
tegelijkertijd	werken	in	een	bestand.	Plan
een	online	vergadering	in	om	je	scherm	te
delen	en	nog	sneller	te	communiceren.

24/7	back-up's
Omdat	alles	in	de	cloud	staat,	en	je	werkt
vanuit	een	centraal	punt,	beschik	je	altijd
over	de	laatste	versie	van	een	bestand.
Elke	gebruiker	krijgt	daarbij	1TB	opslag.

Mailboxen	in	de	Cloud	van	50GB	en
verzenden	van	mail	tot	150MB	per	mail.

Teams
Een	platform	waarop	je	Teams	kunt
aanmaken,	centraal	kennis	kunt	delen,
online	kunt	vergaderen	en	notulen	kunt
delen	binnen	de	verschillende	Teams.

Altijd	en	overal	controle
Wachtwoord	veranderen?	Geen	probleem.
Gebruiker	verwijderen?	Ook	dat	is	mogelijk.
Jij	als	beheerder	hebt	altijd	en	overal	de
controle	over	de	gegevens	van	je
organisatie.

Rechter	per	gebruiker	toekennen
Per	map,	per	document,	en	per	mailbox
kunt	u	aan	elke	gebruiker	verschillende
rechten	toekennen.	

Meer	informatie

	 	

Malware,	 spyware,	 phishing	 en	 randsomeware.	 Onderwerpen	 die	 dagelijks	 de	 revue
passeren.	Tegenwoordig	moet	je	oppassen	welke	mails	je	opent	en	op	welke	links	je	klikt.
Je	 bent	 in	 no-time	 de	 dupe	 van	 internetcriminelen.	 Denk	 niet,	 dat	 overkomt	 mij	 niet.
Helaas	zien	wij	te	vaak	dat	onze	klanten	de	dupe	zijn	geworden	van	internet	criminaliteit.	

Kaspersky	is	al	ruim	20	jaar	een	expert	in	de	strijd	tegen	malware	en	cybercriminaliteit.	In
2018	 eindigden	 de	 producten	 van	 Kaspersky	 in	 de	 88	 onafhankelijke	 tests	 waarin	 ze
werden	beoordeeld,	maar	liefst	73	keer	op	de	eerste	plaats	en	77	keer	in	de	top	drie.

Kaspersky	biedt	onder	andere	de	volgende	onderdelen:
	

Voordelen

Standaard	beveiliging
Beschermt	tegen	virussen,	malware,
spyware	en	cyber	criminaliteit.

Protectie	voor	al	je	devices
Met	Kaspersky	kun	je	al	je	apparaten
beveiligen,	van	je	smartphone	tot	aan	je
vaste	PC.

Privacy	protectie
Kaspersky	voorkomt	dat	cyber	criminelen	je
webcam	kunnen	gebruiken	of	je	digitale
activiteiten	kunnen	bijhouden.

Veilig	bankieren
Kaspersky	biedt	een	extra	beveiliging	bij
online	bankieren.

Safe	kids
Ook	kinderen	kunnen	nu	veilig	internetten.
Jij	bepaalt	wat	ze	mogen	zien	en	welke
content	ze	juist	niet	mogen	zien.

Wachtwoordbeheer
Met	Kaspersky	heb	jij	al	je	wachtwoorden
bij	de	hand.	Kaspersky	bewaart	je
inloggegevens	veilig	en	op	een	geencrypte
locatie,	zonder	dat	cyber	criminelen	daar	bij
kunnen.

	 	

Weet	jij	wat	er	in	en	rondom	je	bedrijf	gebeurd	als	je	er	niet	bent	of	wanneer	het	gesloten
is?	Met	IP-beveiliging	heb	je	24/7	op	elke	plek	waar	internet	is	zicht	op	jouw	bedrijf.	

Wij	 zijn	 al	 jaren	 gespecialiseerd	 in	 IP-beveiliging:	 camera's	 aangesloten	 op	 internet,
waarbij	 je	beelden	kunt	 zien	op	alle	 locaties	waar	 je	de	beschikking	hebt	over	 internet.
Met	 3	 HSCA-gecertificeerde	 mensen	 weten	 wij	 de	 installatie	 van	 A	 tot	 Z	 voor	 jou	 te
realiseren.

Weten	hoe	het	werkt?	Bekijk	hieronder	het	filmpje.

Meer	informatie

IP-camera’s	 voor	 de	 zakelijke	 markt	 zijn	 er	 voor	 preventie	 van	 inbraak,	 diefstal	 en
vandalisme.	 Maar	 er	 kan	 nog	 zoveel	 meer!	 Voor	 elke	 branche	 bieden	 wij	 passende
oplossingen	die	het	ondernemerschap	zorgelozer,	leuker	en	meetbaarder	maken.	Heb	jij
wel	eens	nagedacht	over	de	volgende	mogelijkheden?

Voordelen

Camerabewaking
IP-camera’s	moeten	natuurlijk	doen	waar	ze
voor	gemaakt	zijn:	beveiligen!	In
tegenstelling	tot	de	analoge	systemen	is	het
beveiligingen	door	middel	van	IP-camera’s
vele	malen	beter!

Kentekenregistratie
Beter	toezicht	op	en	rondom	je
parkeerterrein	of	bedrijf.	Dat	is	het	doel	van
onze	kentekenregistratie	camera’s.

Toegangscontrole
Van	simpele	deurbellen	tot
intercomsystemen.	Wij	installeren	jouw
toegangscontrole	aan	de	(voor)deur	van	A
tot	Z!
	

Toezicht	in	stallen	en	schuren
IP-beveiliging	binnen	de	agrarische	sector
zorgt	voor	zorgelozer	ondernemen.	Wij
hebben	al	veel	boeren	in	de	regio	Ommen
mogen	voorzien	van	IP-camera’s.

Inzet	als	marketing-tool
Wist	je	dat	je	met	een	IP-camera	kunt
meten	hoeveel	klanten	er	in	jouw	winkel	of
jouw	bedrijf	komen?	En	dat	deze	camera’s
zelfs	het	gedrag	dat	klanten	vertonen
kunnen	meten?

Mobiele	camerabewaking
Heb	jij	een	locatie	zonder
internetvoorziening?	Of	wil	jij
camerabeveiliging	voor	onderweg?	Wij
regelen	het	voor	je!

	 	

Op	14	 januari	 zijn	wij	 te	 vinden	op	 de	Netwerkvloer	 in	 Zwolle.	 Tijdens	 de	 netwerkvloer
praten	wij	onze	klanten	bij	over	alle	mogelijkheden	die	er	zijn	om	je	organisatie	veiliger	te
maken.	Meer	weten?	Kom	langs!

Locatie:	van	der	Valk	Zwolle
Tijdstip:	tussen	13.30	uur-17.30	uur	

Aanmelden?	Dat	kan	via	onderstaande	button.	De	Netwerkvloer	weet	dat	 je	komt	en	 je
krijgt	tips	om	het	optimale	uit	je	bezoek	te	halen.

Ik	kom	naar	de	netwerkvloer

Wij	helpen	je	graag	om	jouw	organisatie	een	stukje	veiliger	te	maken.	Wil	je
vrijblijvend	en	kosteloos	meer	informatie?	Wij	maken	graag	tijd	voor	je	vrij	om
problemen	binnen	je	organisatie	te	voorkomen,	in	plaats	van	te	herstellen.

	

	

Voscomtronics	V.O.F.
Varsenerstraat	8h
7731	DC,	Ommen

0529-452113	/	06-27231100
rico@voscomtronics.nl

	

	

Ga	naar	onze	website
	

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.	•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	rico@voscomtronics.nl	toe	aan	uw	adresboek.

https://www.voscomtronics.nl/cloud/
https://uwcamerabeveiliger.nl/
http://www.denetwerkvloer.nl/bezoeken
http://www.voscomtronics.nl/
https://voscomtronics.email-provider.nl/web/irznrqg4rc/vklnud65fh
https://www.youtube.com/watch?v=5JMDQ6fIqxU
https://www.youtube.com/watch?v=vf9p9tFN-XE&feature=emb_title
mailto:%7B%7Bemail%7D%7D
https://voscomtronics.email-provider.nl/unsubscribe/irznrqg4rc/vklnud65fh
https://voscomtronics.email-provider.nl/memberforms/edit/standalone/request/?a=irznrqg4rc&l=__________&m=__________
mailto:rico@voscomtronics.nl
https://laposta.email-provider.nl/marketing/?utm_source=campagne&utm_campaign=footer-dand&utm_medium=email&_Mid=4169&ref=a-irznrqg4rc-vklnud65fh

