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SECURITY IS VOOR VEEL BEDRIJVEN 
EEN GROTE UITDAGING 
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Cybercriminelen vinden steeds creatievere manieren om ongeautoriseerde 

toegang tot uw bedrijfsmiddelen te verkrijgen. Zij vallen uw bedrijfsnetwerk 

aan en ze proberen uw medewerkers met geavanceerde ransomware en 

phishing te misleiden. 

Een traditionele firewall is een virtuele muur tussen het bedrijfsnetwerk 

en het internet en is bedoeld om aanvallen van buitenaf af te weren. 

Het werkt zoals een poort in de muur. Er worden regels ingesteld over 

wat mag worden doorgelaten en wat geblokkeerd wordt. Buiten de 

updates van de hardware moeten de regels regelmatig gecontroleerd 

worden op een goede werking. 

Er zijn kwaadwillende applicaties die gebruik maken van open poorten 

en daar kunnen de traditionele firewalls minder goed mee omgaan. 

Skyliner kan voor haar opdrachtgevers inschatten of een traditionele 

firewall, aangevuld met andere maatregelen, voldoende bescherming biedt. 



NEXT GENERATION FIREWALL 

Bij een grotere organisatie of een meer complexe ICT 

omgeving adviseren wij een next generation firewall. 

Dit geldt ook bij een omgeving waar veel gevoelige 

informatie gebruikt wordt.
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Een next generation firewall heeft meer beveiligingslagen 

en baseert zich niet alleen op poort filtering. De firewall is 

in staat om data op applicatieniveau te filteren en beschikt 

over een aantal regels die hierop toegepast kunnen worden. 

Omdat een next generation firewall applicatie verkeer 

begrijpt, kan het slimme keuzes maken. 

Daarnaast is het in staat om pakketjes data te inspecteren 

en na te gaan welke applicaties via welke poorten mogen 

communiceren. Ook biedt het een goede bescherming tegen 

kwaadaardig netwerkverkeer. Dataverkeer vanaf een bepaald 

IP-adres kan geblokkeerd en vernietigd worden voordat 

het schade kan toebrengen. Deze next generation firewall 

biedt dus extra bescherming tegen bijvoorbeeld phishing en 

ransomware.  



HET BEHEREN OVERLATEN AAN SPECIALISTEN 
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Een firewall beheren vereist tijd en 

gespecialiseerde kennis. Het is meer dan 

alleen het aanschaffen en installeren van 

een firewall op uw netwerk en zorgen dat de 

updates geïnstalleerd zijn. De rapportages die 

gegenereerd worden door uw firewall moeten 

dagelijks gecontroleerd worden. 

Met Managed (NextGen) Firewall kunt u voor 

een vaste prijs per maand de aanschaf, het 

volledige beheer, onderhoud en monitoring van 

uw firewall aan ons uitbesteden. Wij installeren 

bij u een Skyliner-firewall en bewaken 24 /7 uw 

bedrijfsnetwerk. Daarmee bent u verzekerd 

van een firewall die de bescherming biedt die 

u nodig heeft. De data die gegenereerd wordt 

door deze firewall wordt bewaakt door onze 

specialisten. 



DE VOORDELEN VAN MANAGED 
(NEXTGEN) FIREWALL 
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 24/7 optimale bescherming

 365 dagen per jaar monitoring 

 Proactief beheer door experts

 Periodieke firmware updates

 Doorvoeren van wijzigingen o.b.v. Fair Use Policy

 Vaste maandelijkse kosten

 Vervangende apparatuur bij defect

 Minimale kans op een geslaagde hack- of 

 inbraakpoging

 Geen extra kosten door een geïntegreerde 

 VPN oplossing

 Minimale downtime bij calamiteiten

 Geen initiële investering meer



WILT U OOK OVERSTAPPEN NAAR 
MANAGED (NEXTGEN) FIREWALL?
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STAP 1
We inventariseren samen met u welke firewall 

voor u het beste is.

STAP 2
We installeren deze firewall in uw systeem. 

STAP 3
We nemen de monitoring over voor een 

vast bedrag per maand.

STAP 4
Uw bedrijfsnetwerk is optimaal beschermd 

tegen cybercriminelen! 

Wilt u ook overstappen naar Managed (NextGen) Firewall?



Wist u dat het implementeren van Managed 

(NextGen) Firewall al binnen enkele dagen 

geregeld kan zijn? 

Bel ons voor een afspraak en onze specialisten 

zorgen dat u snel beter beveiligd bent. 

U kunt weer met een gerust hart verder werken aan 

uw bedrijf! 

BINNEN ENKELE DAGEN GEREGELD
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ADRES:

Skyliner

Standaardruiter 11

3905 PT Veenendaal

TELEFOON:

0318 49 50 50 (Algemeen)

0318 49 50 55 (Servicedesk)

E-MAIL: 

info@skyliner.nl

WEBSITE: 

www.skyliner.nl

https://www.skyliner.nl/contact/
mailto:info%40skyliner.nl?subject=Mailen%20naar%20Skyliner
http://www.skyliner.nl

