Converge IT PASS
Protection And Security Support

Jouw PAS(S) naar veilig digitaal comfort!

Your Protection And Security Support
Jouw beveiliging is onze bezigheid, dag en nacht. En dat mag je letterlijk nemen!
Met ons unieke PASS-pakket houden we continu een oogje in het zeil over jouw ITomgeving. Van het maken van backups tot het nakijken van massale deletes en
downloads, wij reageren proactief op ongebruikelijke wijzigingen en houden je altijd
up-to-date!

Airbags voor jouw IT veiligheid
Net zoals je rekent op de airbags in je wagen, wil je ook
rekenen op de veiligheid van je bedrijf. Met PASS voorzien
onze experten jouw bedrijf van persoonlijke airbags. Ze
vangen klappen op, zijn altijd aanwezig, en beschermen je
organisatie tegen fatale aanvallen. Wist je dat we een van
de eerste spelers zijn die dit aanbiedt aan KMO-bedrijven?

Jouw pas(s) naar comfort
Je mailt met Outlook, stelt documenten op in Word en deelt ze in
Onedrive, maar is je Microsoft 365 omgeving wel veilig genoeg? Of
maak je je eerder druk over je on-premise installaties? Staat je firewall
nog wel stevig? Of staat die op instorten…
Wij ontzorgen je van al je IT-kwesties!

Microsoft 365 Pass
Met de Microsoft 365 Pass beschermen wij je
Microsoft 365 omgeving zodat je altijd en
overal veilig kan werken.

Jouw bescherming
We voeren een complete security setup uit en zorgen voor continue
monitoring.
We maken offsite backups, zodat je data altijd veilig is en niet gestolen of
vernietigd kan worden.
Onze experten houden altijd een oogje in het zeil omtrent je IT-omgeving. We
doen voorstellen als er nieuwe preventieve mogelijkheden zijn en activeren deze
als jij dat wil.
Je krijgt een absolute voorrangsbehandeling wanneer schade hersteld moet
worden na een cyberaanval.

Proactieve rapportering
Elke drie maanden voeren we een grondige Microsoft 365 Security Check uit:
Staan alle beveiligingsmaatregelen nog aan?
Zijn de backups up-to-date?
Zijn er inactieve gebruikers? Hebben ex-werknemers nog een login?
Merken we abnormale downloads op? Zijn er massale deletes gebeurd?
De productiviteit in het team verbeteren? We kijken graag eens naar de
werkefficiëntie binnen je organisatie! In een productiviteitscheck kijken we naar
hoe het, onder andere, met jullie mailverkeer & -volume gesteld staat.
Heb je zelf iets ongewoon opgemerkt? Dan kan je een alert plaatsen en kijken
wij er ASAP naar.
We houden de Windows en Office versies altijd up-to-date!

Samen groeien
Als Microsoft 365 Pass Member, maak jij deel uit van onze community en delen
we graag onze persoonlijke tips en tricks met jouw team!
We doen geen halfjaarlijkse visuitstap, want van vissen houden we niet zo… Wel
doen we elk half jaar een phishingmail check in jouw onderneming.
Wij nodigen je graag uit op elk van onze (virtuele) events. Gratis, en voor niets!
Microsoft 365 Pass-bezitters zijn onze vrienden, en vrienden kunnen natuurlijk
onze bewustwordings-sessies bijwonen aan een vriendenprijsje.

On-site Pass
Hoe zit het met jouw on-site installaties? Met
jouw On-site Pass kan je op twee oren slapen
over de veiligheid van je netwerk!

Jouw bescherming
We voeren een complete security setup uit en zorgen voor continue
monitoring.
Onze experten houden altijd een oogje in het zeil omtrent je IT-omgeving. We
doen voorstellen als er nieuwe preventieve mogelijkheden zijn en activeren deze
als jij dat wil.
We maken backups in de cloud van jouw firewall logs met een retentie van een
jaar.
Elke dag maken we een backup van jouw firewall naar onze omgeving, zodat we
deze altijd snel kunnen herconfigureren wanneer nodig.
We doen Patch management voor alle netwerkapparaten. Hiermee lossen we
bestaande problemen van softwareprogramma’s op.
Je krijgt een absolute voorrangsbehandeling wanneer schade hersteld moet
worden na een cyberaanval.

Proactieve rapportering
Op frequente basis, voeren we een Firewall Logs Check uit.
Elk jaar stellen we voor jou een network audit rapport op, die we graag samen
met jou overlopen.
Zijn er inactieve gebruikers? Hebben ex-werknemers nog een login? We kijken het
na via Active Directory.
We voeren regelmatig een Backup & Restore Check uit om te kijken of alles
werkt zoals het moet. Zo blijf je altijd voorbereid wanneer er een echt noodgeval
is.

Samen groeien
Als On-site Pass Member, maak jij deel uit van onze community en delen we
graag onze persoonlijke tips en tricks met jouw team!
We doen geen halfjaarlijkse visuitstap, want van vissen houden we niet zo… Wel
doen we elk half jaar een phishingmail check in jouw onderneming.
Wij nodigen je graag uit op elk van onze (virtuele) events. Gratis, en voor niets!
On-site Pass-bezitters zijn onze vrienden, en vrienden kunnen natuurlijk onze
bewustwordings-sessies bijwonen aan een vriendenprijsje.

