VOORKOM SCHADE, DOOR RISICO’S VAN VANDAAG EN
MORGEN IN BEELD TE HEBBEN
De tijd dat goed monitoren en snel reageren voldoende waren
om schade door cyberaanvallen aanvaardbaar te houden ligt
achter ons. Wil je voor nu en voor de toekomst, de juiste
cybersecurity keuzes kunnen maken, dan is het essentieel om
over goede informatie te beschikken. Vest zet informatie om in
intelligence die jou helpt goede keuzes te maken op zowel
strategisch, tactisch als operationeel niveau. Door middel van
het VIA Advisories Abonnement stellen we deze informatie en
onze expertise beschikbaar. Hiermee helpen we je niet alleen de
risico’s van vandaag én morgen in beeld te krijgen, we helpen je
ook je blik te verruimen. Zo voorkomen we dat er schades
ontstaan.

VIA, of Vest Intelligence Agency, is
een team van Security Analisten die
zich dagelijks inzetten om
cybersecurity intelligence te
creëren. De VIA security analisten
zijn onderdeel van de Vest
organisatie wat betekent dat het
uitgebreide Vest kennisnetwerk ten
volle benut wordt.

ONZE WERKWIJZE
Het VIA team identificeert, selecteert en analyseert op continue basis verschillende
informatiebronnen en zet deze informatie om in intelligence. Denk hierbij aan analyses van grote
kwetsbaarheden, opvallende nieuwsberichten en ontwikkeling en trends binnen cybersecuritywereld.
VIA verrijkt dit met informatie uit andere bronnen en/of eigen onderzoek. Op basis van deze analyses
creëren wij intelligence die wij door middel van 3 advisories, met jou delen.

WEEKLY ADVISORY

Deze wekelijkse advisory bestaat uit
algemene intelligence over in die
week geïdentificeerde en
geanalyseerde algemene
kwetsbaarheden, nieuws en trends.
De VIA Weekly advisory is bedoeld
voor een breed publiek en bedoeld
om jou bewust te maken van
actuele cybersecurity topics die je
strategisch, tactisch en/of
operationeel kunnen helpen de
juiste overwegingen en keuzes te
maken.

CUSTOM ADVISORY
Waar de Weekly advisory generiek is
voor al onze klanten is de VIA
Custom advisory een
maatwerkproduct. Als VIA abonnee
kun je altijd advies aan ons vragen,
als je tegen een cybersecurityvraag
aanloopt. Afhankelijk van de
complexiteit van de vraag voeren wij
onderzoek uit en stellen wij een VIA
Custom advisory op waarmee wij
jouw specifieke vraag
beantwoorden

PROACTIVE ADVISORY

Ook ondersteunen wij je proactief
met intelligence. We maken gebruik
van onze kennis over jouw
organisatie en organisatieomgeving
en passen verschillende
onderzoeksmethoden en technieken
toe om zo jaarlijks een specifieke
VIA Proactive advisory op te stellen.
We voorzien je van antwoorden op
relevante vragen die jij zelf nog niet
hebt gesteld. De VIA Proactive
advisory helpt je onbekende
cybersecurityrisico’s te identificeren
en geeft je advies op maat.

VIA ADVISORY ABONNEMENT
Met het VIA Advisories abonnement, welke op jaar basis wordt afgesloten, kunt u profiteren van alle
advisories:

52 keer gedurende het
abonnement jaar
ontvang je de VIA
Weekly advisory: een
bulletin welke gestuurd
wordt naar benoemde
contactpersonen in
jouw organisatie.

De mogelijkheid om
informatieverzoeken te
doen die voor jou resulteren
in een VIA Custom advisory.
Iedere VIA Custom advisory
binnen het abonnement
kent een maximale
behandeltijd van 4 uur.

Jaarlijks word je
voorzien van een VIA
Proactive advisory.
Iedere VIA Proactive
advisory binnen het
abonnement kent een
maximale behandeltijd
van 40 uur.

Een jaarlijks overzicht en
evaluatie van Advisories,
uitgevoerde
werkzaamheden en
contactmomenten.

ALLE VOORDELEN OP EEN RIJ
◆ Je krijgt wekelijks trends en ontwikkelingen aangeleverd en kunt proactief
inspelen op de noviteiten op het gebied van Cyber Security.
◆ Steeds meer vragen die onbeantwoord blijven? Ook vanuit andere delen van
de organisatie? Je staat er niet langer alleen voor. Door VIA beschik je
continu over een groep specialisten die kennishouder zijn. We kunnen je
ontzorgen bij iedere vraag die bij je opkomt.
◆ Iedereen heeft een ‘dode hoek’ een risico dat je over het hoofd ziet. Dan is het
fijn als juist dát proactief door iemand anders wordt gezien. Natuurlijk
CONTACT
doen we meer dan alleen het risico aanstippen, we geven een
volledig advies.
Vest is al ruim 20 jaar actief in de wereld van
cybersecurity. In al die jaren hebben we veel ervaring
en kennis opgedaan en we grijpen alle momenten aan
dat met elkaar te delen. Ook al ziet onze klant vaak
één specialist: Er staat altijd een team vol kennis
achter. We delen onze kennis graag en vaak,
bijvoorbeeld via de Grip on Security, waarvan de
afleveringen op onze website terug te vinden zijn. Of
luister eens naar onze podcast ‘Vest-Grip on Security’
deze vind je op Spotify.
Wil je meer weten over dit abonnement, ben je
nieuwsgierig naar de kosten of wil je eens doorpraten
over wat we precies voor je kunnen betekenen?
Neem dan contact op met Vest Intelligence
Agency: via@vest.nl
of bel ons op 035 – 601 12 14.

