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Een derde van de Nederlandse bedrijven had het
afgelopen jaar een beveiligingsinbraak via een
apparaat
26 APRIL 2016, AMSTELVEEN

SAMENVATTING

29 procent van de Nederlandse bedrijven heeft het afgelopen jaar weleens

beveiligingsproblemen gehad met bedrijfshardware zoals smartphones of computers.

29 procent van de Nederlandse bedrijven heeft het afgelopen jaar weleens

beveiligingsproblemen gehad met bedrijfshardware zoals smartphones of computers. Dat

blijkt uit onderzoek van Redshift Research in opdracht van technologiebedrijf HP Inc.

Slechts 24 procent van de ondervraagden heeft het volledige vertrouwen in de beveiliging

die apparaten bieden. 83 procent van de IT-beslissers vindt de beveiliging van hun

apparaten een klein tot groot probleem. Minder dan de helft van de bedrijven heeft een

zogenaamde BYOD-beleid, een beleid voor werknemers die hun privéapparaten meenemen

naar kantoor.

“Doordat werknemers steeds vaker mobiele apparaten zoals smartphones of notebooks

meenemen van het werk is bedrijfsgevoelige informatie kwetsbaarder geworden voor

criminelen. Bovendien zijn bedrijven gevoelig voor cybercriminelen doordat bijna alle

apparaten toegang hebben tot het bedrijfsnetwerk”, aldus Hjalmar van Veen, General

Manager Personal Systems bij HP Inc. Nederland. “Alle wachtwoorden van een apparaat dat

kwijtgeraakt of gestolen is, moeten zo snel mogelijk worden gewijzigd. Ook de

wachtwoorden van gekoppelde accounts van bedrijfsprogramma’s moeten snel veranderd

worden.”

HP Elite familie

De resultaten van het onderzoek wijzen uit dat het van belang is dat IT-besluitvormers

producten krijgen die van goede beveiligingsopties zijn voorzien en welke gemakkelijk te

gebruiken zijn. De HP Elite familie, bestaande uit laptops, desktops, tablets en de nieuwe

EliteBook Folio, is hiervoor speciaal ontworpen. De apparaten zijn veiliger en gemakkelijker

te gebruiken dan vorige generaties. Ook zijn ze ontworpen om IT professionals die

verantwoordelijk zijn voor het beheren en beveiligen van alle apparaten binnen de

organisatie, te ondersteunen met ingebouwde (niet vastgeschroefde) veiligheidsopties

inclusief: HP Client Security Software Suite, gecertificeerde TPM, verbeterde BIOS-level

bescherming met HP Sure Start met Dynamic Protection of een vingerafdruk scanner.

Voor meer ondersteuning biedt HP haar klanten aanvullende beheertools zoals de HP

Touchpoint Manager, HP Image Assistant of een Intel® Core™ vPro™ processor zodat de IT-
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afdeling het apparaat op afstand kan beheren via zowel bedrade als draadloze netwerken.

Over het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Redshift Research. 1.016 respondenten uit

zeven verschillende Europese landen (200 of meer uit Frankrijk, Duitsland en

Verenigd Koninkrijk. 100 of meer deden mee uit Italië, Nederland, Spanje en

Zwitserland) deden mee aan online interviews. Geselecteerde respondenten

moesten een IT gerelateerde baan hebben en tevens over een

managementpositie beschikken. De respondenten werden ondervraagd middels

een online enquête. Het onderzoek duurde van december 2015 tot januari 2016.
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OVER HP NEDERLAND

HPInc. creëert technologie die het leven voor iedereen beter maakt. Altijd enoveral. Met ons portfolio

van printers, pc's, mobiele apparaten, oplossingen endiensten, creëren wij belevingen die indruk

maken. Meer informatie over HP (NYSE:HPQ) is beschikbaar op www.hp.nl.
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