
Cybercriminaliteit is in opmars
De wereld verandert razendsnel. Door technologische 

ontwikkelingen is er online steeds meer mogelijk. Dat 

biedt natuurlijk kansen voor je bedrijf, maar brengt ook 

risico’s met zich mee. Cybercriminaliteit komt steeds 

vaker voor en het wordt voor ondernemers steeds 

belangrijker om hun bedrijf veilig te houden. Maar 

online security is complex. Moeilijke termen vliegen 

je om de oren en tijd om er eens goed in te duiken, 

hebben veel ondernemers niet. 

Een begrijpelijke securitydienst 
SIDN introduceert daarom CyberSterk, een 

begrijpelijke securitydienst die bedrijven helpt om met 

een gerust hart te ondernemen. CyberSterk geeft jou 

in heldere taal inzicht in de digitale veiligheid van jouw 

bedrijf en helpt je bij het oplossen van problemen. 

Bewust ondernemen  
doe je met CyberSterk

Eenvoudig dashboard 
met risico’s in 

begrijpelijke taal

24/7 inzicht in de 
digitale risico’s van 

jouw bedrijf

Ondersteuning bij 
het oplossen van 

problemen

Dankzij CyberSterk heb je als ondernemer inzicht in 
de digitale kwetsbaarheden van je bedrijf en kun je hier direct op inspelen. 



CyberSterk is een product van SIDN Business B.V., onderdeel van SIDN.
KvK 75364689

BTW NL860254252B01

Vraag CyberSterk aan bij 
onze partner:

Business Connect
088 – 0880700

De prijs van CyberSterk is afhankelijk van jouw bedrijf.  
Deze wordt berekend op basis van de volgende onderdelen:

CyberSterk bestaat uit de volgende onderdelen:

WEBSITESCAN

NETWERKSCAN

Een wekelijkse websitescan op afstand 
brengt de risico’s van jouw website in 
kaart.

De CyberSterk Box brengt continu de 
risico’s van jouw bedrijfsnetwerk in kaart 
en signaleert aanvallen.

PHISHINGSIMULATIES
Periodiek voeren we een phishing 
simulatie uit en meten we klikgedrag van 
jouw medewerkers.

DASHBOARD
De resultaten uit de scans geven we in 
heldere taal weer op een overzichtelijk 
dashboard.

OPLOSSING BIJ PROBLEMEN
Iets aan de hand? Neem contact op 
met je IT-partner of ons supportteam.

RAPPORTAGES
Iedere maand sturen we je een 
rapportage met de belangrijkste 
resultaten uit de scans.

Prijs per website

€19,50           
p/m

Prijs per medewerker

€12,50           
p/m

Het CyberSterk-dashboard

Eenmalige set-up fee

€99,-

NU GRATIS

De prijzen zijn exclusief BTW.


