
24/7 cyberincidenten visualiseren, detecteren en 
blokkeren? Haal slagkracht en kennis in huis met 
behulp van twee wereldspelers in beveiliging!
Securitas Data Protection Services (SDPS), powered by Symantec, bewaakt de cyberbeveiliging 
van netwerken en de toestellen die erop zijn aangesloten, zoals laptops, servers en meer. SDPS 
detecteert incidenten in realtime en reageert onmiddellijk, 24/7, een must have in het kader 
van de nieuwe privacywetgeving.

Met SDPS versterkt u uw team met gespecialiseerde security analisten die wereldwijd dagelijks 
30 miljard security gerelateerde security logs onderzoeken. Zo maakt uw organisatie gebruik van 
realtime informatie over actuele bedreigingen en wordt de business impact van geavanceerde 
cyberaanvallen effectief geminimaliseerd.

De vraag is namelijk niet meer of u wordt aangevallen, maar wanneer.  

•   Eens je beseft dat het identificeren van 
gevaarlijke bedreigingen geen werk is voor 
slechts enkele individuen in je organisatie; 

•   Om je operationele overhead te verminderen, je 
reactievermogen te verbeteren en het gebruik 
van je resources te optimaliseren;

•   Om ruimte te creëren zodat je eigen cybersecurity 
team zich kan richten op strategische business 
resultaten.

•   Om in orde te zijn met GDPR;
•   Om in 3 à 4 weken een volledige monitoring op 

te zetten;

SDPS IS DE IDEALE OPLOSSING 

Verwerken van 1,2 miljard  
web/url-aanvragen 

Blokkeren van 50 miljoen 
malware bedreigingen 

100%  
garantie op de 

detectie van 
indringingSECURITAS  

DATA PROTECTION SERVICES 



Gepersonaliseerde diensten en individuele  
benadering Device-based of voor de volledige organisatie

Context driven security

Edge-to-endpoint of per aantal nodes: 
•  Firewall/UTM 
•  NIDS/NIPS/NBA  
•  Web Proxy/Gateway 
•  Host IDS/IPS 
•  Endpoint Security 
•  Web Application Firewall 
•  Router/Switch/VPN 
•  Application/OS Data Loss Preve

Beleidsrapportering over ROI en verbetering van  
risicoprofielen

Maandelijkse, kwartaal- en jaarrapportering van logs,  
risico- en bedreigingsanalyses

Security Log management, continue monitoring en  
evaluatie, compliance

Aangepaste bedreigingsmeldingen en -aanpak 24/7

Onmiddellijke aanpak van bedreigingen

Prioritizering van kritische gebeurtenissen en  
aanbevelingen

Efficiënt gebruik van de mogelijkheden in uw  
infrastructuur

Geautomatiseerd systeem, aangevuld met menselijke analyse 

Wilt u meer informatie?
Contacteer onze experts op butechsales@securitas.be
Securitas combineert mensen, technologie en kennis in sterke beveiligingsoplossingen 
voor elke situatie. De combinatie van een 24/7 dienstverlening van Securitas met de 
puur op cyberbeveiliging gefocuste dienstverlening van Symantec is uniek. Samen 
bundelen beiden de kennis en ervaring van het wereldwijd beveiligen van 175 miljoen 
eindpunten inclusief het oplossen van mogelijke incidenten; een kennis waar u met deze 
SDPS oplossing van kunt profiteren.

SDPS ontzorgt uw organisatie op vlak van ICT security. 
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+32 2 263 55 55  —  butechsales@securitas.be
Securitas NV — Sint-Lendriksborre 3 — 1120 Brussel. BTW: BE 427.388.334

Operationele 
kosten  

verlagen

Security  
team  

versterken

Detectie en 
reactie  

versnellen

Compliance 
mogelijk  
maken

+ + +

Een betere bescherming met twee partners die focussen op 
beveiliging:
•   plug&play totaalpakket: cyberbeveiliging zonder zorgen
•   24/7 follow-up van de werking van uw ICT-infrastructuur
•   incidenten voorspellen, voorkomen, detecteren en oplossen 
•   toegang tot het wereldwijd collectief geheugen met cyberbeveiligingsdata in het ‘Global 

Intelligence Network’


