CLOUD SECURITY
CENTER
JOUW CLOUD PLATFORM CONTINU VOORZIEN VAN DE HOOGSTE BEVEILIGING
In de cloud wereld van vandaag zijn traditionele security oplossingen niet langer afdoende om je IT
omgeving te beschermen. Het moderne datacenter (Azure) en de moderne werkplek (Microsoft 365)
worden aangedreven door de cloud, die standaard via het internet te benaderen is. Door Artificial
Intelligence worden aanvallen ook steeds geavanceerder. De security van je omgeving moet daarom
by-design geïmplementeerd worden, waarbij identiteiten, devices, applicaties en data op basis van het
“assume breach” principe beschermd worden. Zo ben je 24/7 voorbereid om direct actie te ondernemen.
Is jouw IT- afdeling in staat om aanvallen te stoppen, datalekken te voorkomen en adequaat te
corrigeren? Wil jij eenvoudig én continu jouw apparaten, gebruikers en applicaties monitoren op
beveiligingslekken en bij bedreigingen of potentiële datalekken tijdig waarschuwingen ontvangen?
Dat kan! Met Cloud Security Center.

INSPARK SOLUTION

WAT DOET CLOUD
SECURITY CENTER?

“WIJ HEBBEN GRIP OP ONZE BEVEILIGING DANKZIJ
CLOUD SECURITY CENTER. WE KUNNEN
ANTICIPEREN OP DATALEKKEN EN AANVALLEN VAN
BUITEN. WE ZIJN ‘IN CONTROL’.”

Het Cloud Security Center van
InSpark garandeert je dat jouw cloud
omgeving altijd voorzien is van de
laatste Microsoft security features
voor maximale bescherming. Wij
activeren onze geavanceerde security
monitoring en intelligente zeroday protectie. We zorgen voor 24/7
opvolging van incidenten en tevens
voor hooggekwalificeerd personeel. Je
hoeft dus geen eigen SOC afdeling op
te tuigen; je kunt volledig vertrouwen
op onze Microsoft Security experts.

DAAROM CLOUD
SECURITY CENTER
33 Volledige grip op en controle over
jouw beveiliging (identiteiten,
apparaten, informatie & applicaties)

Michiel Koster
Directeur Bedrijfsvoering, gemeente Hollands Kroon

KENNISMAKEN?
Wij delen graag onze ervaringen. Neem contact
op met één van onze Security consultants:

JOUW CLOUD SECURITY CENTER
IN 5 STAPPEN

33 Continu voorzien van de meest
recente security features in je cloud
omgeving (Managed Security)
33 Zero-day protection, geavanceerde
proactieve alarmering, 24/7
opvolging bij aanvallen
33 Beveiliging is afgestemd op jouw
security beleid en geborgd middels
het Security Incident Response
Plan (protect, detect, respond)
33 24/7 support in het Nederlands
33 Transparant all-in bedrag per
gebruiker/workload per maand

+31 20 890 9100

HEALTH CHECK

1

Op basis van
jouw security &
privacy beleid en
de infrastructuur
stellen we een
baseline vast.

ONBOARDING

2

We installeren
Cloud Security
Center (set-up)
en maken de
connectie met
jouw omgeving.

info@inspark.nl

GO-LIVE

3

Jouw Cloud
Security Center
draait en biedt
bescherming
vanaf dag één.

STABILISERING

4

Optimalisatie en
correctie van
false-positives:
bestanden die
met een
virus worden
aangeduid maar
toch schoon zijn.

OPTIMALISATIE

5

Het platform is
zelflerend. Zo kun
je continu regels
en analyses
verbeteren.

