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HÉT CENTRALE SECURITY PLATFORM
Beveilig klanten met continue scanning, awareness en detectie | Made in NL

Guardian360 heeft als missie om de rechtvaardigheid op de digitale infrastructuur te verhogen.
We vinden dat iedereen er vanuit moet kunnen gaan dat zijn of haar gegevens veilig zijn.
Het is daarom onze ambitie organisaties wereldwijd te beveiligen met het beste securityplatform
ter wereld. Die ambitie realiseren we door nét even anders te kijken naar informatiebeveiliging.
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Binnen Guardian360 geloven we dat informatiebeveiliging een continu proces is;
voor optimale informatiebeveiliging moet de driehoek van mens, proces en
technologie iedere dag naadloos samenwerken. Helaas doen veel securitydiensten
en -producten niet wat ze beloven. Tegelijkertijd denken nog (te) veel mensen dat
informatiebeveiliging eng of moeilijk is. Onnodig, wat ons betreft; je hoeft geen
security-specialist te zijn om security- werkzaamheden te verrichten.
Informatiebeveiliging is ook een proces dat zorgt voor veel nieuwe inzichten. Niet iedere
organisatie heeft de capaciteit deze inzichten goed op te volgen. Ons platform
ondersteunt organisaties om mens, proces en technologie veiliger samen te laten
werken. De hiernaast beschreven Guardian360 diensten helpen jou en je organisatie
onder andere om:

• Hackers zoveel mogelijk buiten de deur te houden én te detecteren
• Te voldoen aan de AVG
• Te voldoen aan een breed scala aan normeringen, zoals ISO27001, NEN7510 en
DIGID
• Medewerkers bewust te maken en te houden van het belang van veilig werken
• De schade te beperken indien zich toch een incident voordoet
JE EIGEN IT-DIENSTVERLENER BEHOUDT DE REGIE
Guardian360 biedt haar diensten heel bewust alleen aan via geselecteerde partners.
Onze partners zijn geselecteerd op kwaliteit en hebben security zelf ook hoog op hun
prioritei- tenlijst staan. Zo kunnen wij ons richten op het ontwikkelen van het beste
securityplatform ter wereld en adviseren onze partners - bijvoorbeeld op basis van de
kwetsbaarheden die het Guardian360 platform vindt - over hoe jouw organisatie
veiliger kan werken.
Meer weten over de Guardian360 diensten? Neem dan contact met onze partner
ProteQtor IT Security op!

DE DIENSTEN VAN GUARDIAN360:
| CONTINUE SCANNING
Wat nu veilig is, kan morgen weer onveilig zijn. Daarom
scant Guardian360 elke dag (non-intrusive), zowel van
buitenaf als intern in het (kantoor)netwerk. Dit doen we
met commerciële, open source én eigen ontwikkelde, zeer
efficiënte scanners.
| DUIDELIJK MANAGEMENT DASHBOARD
Resultaten worden in heldere taal toegelicht. Je ziet direct
welke risico’s je organisatie loopt en waar je mogelijk niet
voldoet aan normen en richtlijnen.
| GUARDIAN360 HACKER ALERT
Mocht er toch een netwerkindringer of hacker je netwerk
binnendringen, dan slaat onze Hacker Alert een stil alarm.
| FLEXIBEL ABONNEMENTSMODEL
Alle diensten bieden we aan in een abonnementsmodel
dat per maand aan te passen is.
| COMPLIANCE MODULE
Met deze module maken we afwijkingen van
informatiebevei-ligingsnormeringen en -standaarden
inzichtelijk.
| PHISHING-AS-A-SERVICE
Ons platform biedt faciliteiten en een groot aantal
templates om zelf snel en efficiënt de bewustwording van
je medewerkers op dit gebied te vergroten.
| PENTESTABONNEMENT
Zorg voor continue extra bescherming met periodieke
pentesten, uitgevoerd door een ethisch hacker van
Guardian360 of een van haar partners.
| CYBERRISICO VERZEKERING
Guardian360 biedt een verzekering voor cyberrisico’s aan,
waarmee schade van een incident gedekt wordt.

ProteQtor IT Security is reseller van Guardian360. Wij helpen u uw organisatie
weerbaarder te maken door het inzetten van het Guardian360 scanplatform.
Vragen of opmerkingen? Neem gerust contact met ons op!
BEL ONS
+31 (0)88 066 0770
VIND ONS
Industrieweg 20-7
3846 BD Harderwijk
MAIL ONS
info@proteqtor.nl

proteqtor.nl

