Ideaal voor resellers
De ThreadScan is de eerste scanner die automatisch en
periodiek systemen en netwerken vanuit de cloud op 70.000
punten controleert en vervolgens duidelijk inzicht van de
resultaten geeft in een online portal. De rapportages kunt u
gebruiken om samen met uw klanten de netwerken en websites
optimaal te beveiligen.

De voordelen
Het team van ThreadStone Cyber Security blijft de scanners doorontwikkelen
om de nieuwste bedreigingen te herkennen.
Omdat de scan periodiek is, kunnen netwerken en websites zo blijvend en
optimaal beveiligd worden.
U kunt de abonnementen aan uw klanten aanbieden als onderdeel van uw
serviceovereenkomst of als losse dienst.
Ondersteunt in het compliant worden met de meldplicht datalekken en GDPR
middels een periodieke ‘hacktest’.
ThreadScan is direct in te zetten, aantrekkelijk geprijsd en levert recurring revenues.
Verhoogt de kwaliteit van uw diensten en de tevredenheid van uw klanten!
ThreadStone Cyber Security is een betrouwbare, onafhankelijke leverancier die
samenwerkt in onder andere overheidscampagnes.
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Wilbert Nederpelt,
Véneco

“Je krijgt
een volledig
onafhankelijk
oordeel over de
status van
je beveiliging.”

Een uniek onderdeel van je beveiliging
“Het is niet alleen handig om de systemen van je klanten ermee te controleren, maar
ook verbindingen van derden,” legt Wilbert Nederpelt van Véneco uit. “Denk
bijvoorbeeld aan camerasystemen die ooit open zijn gezet naar het Internet. Met de
ThreadScan zien we ook of die systemen voldoende beveiligd en up-to-date zijn.”
Véneco uit Maasdijk biedt zowel traditionele oplossingen

beveiligingsmaatregelen getroffen moeten worden,

op ICT- gebied als verschillende cloudoplossingen aan.

begrijpen ze ook wel dat daar extra kosten mee

“Waar diepgaand scannen eerst incidenteel was, wordt

gemoeid zijn.”

dat door ThreadScan nu maandelijks gedaan. Dat maakt
het uniek en daarmee echt een onderdeel van het totale

Niet alleen de klanten van Véneco hebben profijt van

beveiligingspakket. Je krijgt hiermee een volledig

de scan, maar het is ook een controle van hun eigen

onafhankelijk oordeel over de status van je beveiliging.”

systemen. “We werken met mensen, dus ook bij onze
systemen is het goed om ze te scannen. Met de

ThreadScan wordt door Véneco als onderdeel van het

ThreadScan hebben we ook voor onszelf een extra

beveiligingspakket aangeboden. “Als de scan zaken aan

meetmoment.”

het licht brengt die we moeten aanpassen of verbeteren
en daarna opnieuw scannen, dan zien we dat als extra
werk, welke we natuurlijk in rekening brengen. Het zorgt
dus ook voor extra toegevoegde waarde voor ons bedrijf.”
Wilbert Nederpelt ziet de vele voordelen van de
ThreadScan, maar hij merkt dat het voor zijn
klanten soms nog wel een beetje lastig kan zijn.
“ThreadScan geeft voor klanten duidelijk weer wat de
status van de beveiliging is. Indien deze niet goed is,
zien klanten dat vaak als iets dat wij moeten oplossen,
want daar betalen ze immers voor. Als we uitleggen
dat er door de al maar toenemende dreiging extra
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Het is een zeer waardevolle aanvulling
“Toen een van onze klanten via MKB Nederland met de ThreadScan in aanraking
kwam en een netwerkscan had laten uitvoeren, schrokken we natuurlijk wel een
beetje. Want ook de zwakke punten in de door ons beheerde netwerken werden
haarfijn blootgelegd,” vertelt Theo Pluym van Pluym ICT. “ Maar het gaf ons ook een
instrument om de beveiligingsproblemen op te lossen en de beveiliging op een hoger
niveau te brengen. Daarom hebben we de ThreadScan omarmd en raden we het onze
klanten van harte aan.”
De dienstverlening van Pluym ICT richt zich op het

vinden de beveiliging van hun netwerk uitermate

midden- en kleinbedrijf en zij bieden de ThreadScan als

belangrijk en zijn bereid hier voor te betalen.

een losse service aan hun klanten aan. “Het product is
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tegengekomen.”

beveiliging van hun systemen.”
Omdat de ThreadScan elke maand alle systemen
checkt, kun je heel snel nieuwe exploits
ontdekken. “Idealiter zou de meter van de scan in het
groen moeten staan. Maar er komen zo snel nieuwe
dreigingen bij, dat dat haast onmogelijk is. Maar als
het metertje richting het paars gaat, kunnen we nu
snel ingrijpen en met behulp van de technische uitleg
van ThreadScan hebben we tevens een ‘handvat’ om
het probleem ook op te kunnen lossen. Onze klanten

Theo Pluym,
eigenaar Pluym ICT
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Inzicht in gevaren
“We zijn altijd op zoek naar innovaties waarmee we kunnen voorkomen dat onze servers
en onze klanten in verband worden gebracht met ongewenste activiteiten op het
Internet,” vertelt Dirk Vromans van WorldStream. Deze dedicated server provider uit
Naaldwijk beheert ruim 6.000 servers voor zijn klanten over de hele wereld. “Met
ThreadScan kunnen we veel gevaren op voorhand inzien.”
WorldStream biedt zijn klanten de
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bestond natuurlijk al zoiets, maar dat het opties voor al
je systemen en alle dreigingen geeft, is uniek.”

Zelf heeft WorldStream er ook voordeel bij als hun
klanten de ThreadScan hebben. “Als een klant van
ons gehackt zou worden, zorgt de afwikkeling daarvan
ook voor ons veel werk, omdat al snel ook servers

Dirk Vromans,
oprichter WorldStream

“Wij hebben er
baat bij, onze klanten
hebben er baat bij en
het internet wordt er
een stuk veiliger door.”
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