
Uw online systemen 
controleren op 
kwetsbaarheden?

Steeds vaker worden de digitale ‘deuren’ van 
organisaties gebruikt door criminelen om in te 
breken. Hackers en cybercriminelen worden steeds 
handiger in het binnendringen van systemen en 
het stelen of doorspelen van informatie. Met onze 
geavanceerde ThreadScan controleert u uw online 
systemen periodiek op mogelijke kwetsbaarheden, 
zodat u gericht maatregelen kunt treffen.

Vertrouw op ThreadStone.
ThreadScan in 
het kort

  Volledig geautomatiseerde, 

periodieke scans

  Voor website, bedrijfsnetwerk 

of andere systemen die direct 

op internet zijn aangesloten

  Controle op meer dan 90.000 

bekende kwetsbaarheden, 

waaronder de OWASP top-10

  Dagelijkse update van onze 

scanners

  Online portaal voor 

overzichtelijk beheer

Houd uw website, bedrijfsnetwerk en online systemen veilig!



Over ThreadStone

Unieke propositie 
in groeiende markt 
ThreadStone is in 2014 gestart met één belangrijke missie: het 

Nederlandse en Europese internet veiliger maken. Zowel voor 

grote als kleinere organisaties bieden we betrouwbare, praktische 

en betaalbare cybersecurity-oplossingen die we zelf ontwikkelen 

en leveren vanuit Europa. 

De voordelen van 
ThreadScan
s Volledig geautomatiseerde 

‘hacktest’
 Onze scanners controleren volledig 

geautomatiseerd uw websites en 

online systemen op fundamentele 

kwetsbaarheden (niet op virussen). 

Ook de laatste dreigingsinformatie 

en de meest recent gevonden 

kwetsbaarheden worden daarin 

meegenomen. Elke maand voegen 

we zo’n 1.000 nieuwe kwetsbaar-

 heden aan onze scanners toe. 

Periodiek controleren is dus een 

must.

s Geavanceerd portaal
 In ons geavanceerde en gebruikers-

vriendelijke online portaal houdt u 

controle over uw systemen en de 

geconstateerde kwetsbaarheden. 

U ontvangt advies voor de oplos-

singsrichting, zodat uw IT’er direct 

aan de slag kan. Bovendien kunt u 

in het kader van de AVG/GDPR met 

onze heldere rapportages aantonen 

dat u niet nalatig bent en zorgvuldig 

omgaat met uw informatiebeveili-

ging.

s Slim samenwerken
 ThreadStone werkt samen met 

IT-dienstverleners op het gebied 

van hosting, applicatie ontwikkeling 

en netwerk-, server- en systeem- 

beheer. Wij zetten dus geen dure 

consultants in, maar maken gebruik 

van de kracht van uw bestaande 

relaties. Mocht u of uw leverancier 

nog niet met ThreadScan werken, 

dan zorgen wij voor alle benodigde 

informatie en uitleg.

Internetkoppeling maakt systemen kwetsbaarder
Website, CMS-systeem, e-mail, beveiligingscamera’s of kassa – u 

kunt dit lijstje wellicht direct aanvullen met apparaten of systemen 

binnen úw organisatie die aan internet zijn gekoppeld. Deze kunnen 

criminelen en hackers toegang geven tot uw bedrijf. Zij weten steeds 

slimmer gebruik te maken van de kwetsbaarheden die in deze 

systemen aanwezig zijn. Met als mogelijk gevolg: uitval van systemen 

of diefstal van gevoelige data. De schade kan groot zijn en vervelende 

gevolgen hebben, ook voor uw klanten.

Voor meer informatie www.threadstone.eu

ThreadStone helpt
ThreadScan zorgt voor het periodiek geautomatiseerd uitvoeren van 

geavanceerde scans op kwetsbaarheden. Per kwartaal, maand of 

week: wat voor uw organisatie het beste is. De gevonden 

kwetsbaarheden worden inzichtelijk gemaakt via een online portaal. 

Met de geboden oplossingsrichting kunnen de kwetsbaarheden 

vervolgens worden weggenomen door uw IT’er.

Bewust veilig 
www.threadstone.eu


