U wilt online veiligheid voor uw bedrijf. U wilt daarom weten wat de cybersecuritystatus van uw
organisatie is en inzicht hebben in de online risico’s waaraan u bloot staat. Maar daar heeft u de kennis en
de mensen niet voor.
Wij wel. BrainCap Cyber Security is een Managed Security Service Provider, gespecialiseerd in het
beveiligen van industriële omgevingen. Vanuit onze Security Operations Centers monitoren wij de online
veiligheid van onze klanten. We werken proactief, wat inhoudt dat we u in een vroeg stadium attent
maken op een digitale dreiging en u voorzien van de juiste informatie om kwetsbaarheden tijdig op te
lossen.
Productopbouw
BrainCap levert cybersecurityoplossingen in 3 stappen.
1. We constateren en inventariseren de risico’s en geven u inzicht in de situatie
2. We adviseren u over de te nemen maatregelen en oplossingen
3. Indien gewenst assisteren wij bij de implementatie
Onze producten zijn zo opgebouwd dat ze corresponderen met uw behoefte. U wilt immers eerst weten
wat de status is en welke risico’s u loopt, voordat u tot aanschaffen overgaat. U vindt onze producten en
diensten daarom onderverdeeld in:
1. Inzicht, constatering en analyse
2. Monitoren en beveiligen met maatwerk oplossingen
Onze oplossingen en diensten zijn met name geschikt voor de top van het MKB en organisaties op
enterpriseniveau waar door de bedrijfsomvang en complexiteit van het netwerkverkeer een groter risico
op kwetsbaarheden bestaat en daardoor een hoge investering gemoeid is.
In onderstaand overzicht vindt u onze producten die u helpen met het op professionele wijze inrichten van
de digitale veiligheid van uw organisatie.

SECURITY PENETRATIETEST
Een penetratietest geeft inzicht in de kwetsbaarheden van uw IT-omgeving en wordt uitgevoerd door een
van onze Certified Ethical Hackers. Deze test bestaat uit:
•
•

Een digitale poging tot inbraak in uw applicatie of netwerk
Social engineering, het menselijke aspect

Door het in kaart brengen en oplossen van de kwetsbaarheden in uw IT-omgeving, vermindert u het risico
om gehackt te worden aanzienlijk. Per applicatie of netwerk gelden vaste prijzen. Voor maatwerk
hanteren we uurtarieven.

GRATIS* SECURITY QUICKSCAN OP SYSTEMEN
Deze eenmalige quickscan identificeert op snelle wijze de kwetsbaarheden in uw systeem en geeft een
globaal beeld van de digitale veiligheid van uw bedrijf. De Security Quickscan op Systemen verbetert uw
online security en vermindert het risico op onveiligheid. De quickscan bestaat uit:
•
•
•
•

Een security audit op systemen binnen de scope
Observatie
Analyse
Rapportage

De bevindingen in het rapport geven u inzicht in de verbeterpunten en vervolgstappen met betrekking tot
online veiligheid. De Security Quickscan op Systemen inventariseert de sociale, organisatorische, en
digitale kwetsbaarheden van uw ICT-omgeving, van een vooraf bepaald deel van het netwerk.
Voor de Security Quickscan op Systemen geldt een vaste prijs met een eenmalige korting van 50% voor
nieuwe klanten. *De Security Quickscan op Systemen is gratis bij afname van de BrainCap Security
Network Monitoring Service voor minimaal 12 maanden.

GRATIS* SECURITY QUICKSCAN OP NETWERKVERKEER
Deze eenmalige snelle scan op uw netwerkveerkeer geeft inzicht in kwetsbaarheden binnen het
dataverkeer in uw netwerk en ontdekt welke applicaties een bedreiging vormen. De Security Quickscan op
Netwerkverkeer geeft een volledig beeld van het in- en uitgaande verkeer van en naar het internet. Het
scannen van uw netwerk gebeurt als volgt;
•
•
•
•

We sluiten een passieve scanner in luistermodus aan op de internetgateway
Gedurende 1 tot 4 weken monitoren we al het inkomende en uitgaande verkeer
We analyseren de kwetsbaarheden en stellen een rapport op
We presenteren onze bevindingen persoonlijk onsite aan de hand van de rapportage
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*De Security Quickscan op Netwerkverkeer is gratis bij afname van de BrainCap Security Network
Monitoring Service voor minimaal 12 maanden.

PROOF OF VALUE
De Proof of Value test en bewijst de meerwaarde van de door ons aanbevolen securityoplossing voor uw
IT-omgeving. De Proof of Value stelt u in staat de oplossing te testen voordat u een overeenkomst voor
een langere periode afsluit. Samen met u:
•
•

Selecteert BrainCap de juiste beveiligingsoplossing
Testen we deze gedurende maximaal 2 maanden op een vooraf bepaald deel van uw IT-omgeving

De prijs van de Proof of Value is afhankelijk van de gekozen oplossing. *Bij afname van de gekozen
securityoplossing voor minimaal 12 maanden is de eerste maand van het gebruik van de gekozen dienst
gratis.

PROOF OF CONCEPT
Een Proof of Concept meet de effectiviteit van de door u beoogde securityoplossing en bewijst dat de door
ons ontwikkelde en aanbevolen maatwerk securityoplossing geschikt is voor uw organisatie. Samen met u:
•
•

Ontwikkelen we een maatwerk securityoplossing voor uw organisatie
Testen we deze gedurende maximaal 2 maanden op een vooraf bepaald deel van uw IT-omgeving

De prijs van de Proof of Concept is afhankelijk van de maatwerkoplossing. *Bij afname van de gekozen
securityoplossing voor minimaal 12 maanden is de eerste maand van de gekozen dienst gratis.
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CYBERSECURITY ADVIES
Door het inhuren van een expert op het gebied van cybersecurity hoeft u deze kennis zelf niet in huis te
halen. Onze vakkennis is altijd toegankelijk en up-to-date, waarmee u kosten bespaart. BrainCap
Cybersecurity Advies;
• Past specialistische, technische kennis van security toe op uw ICT-omgeving
• Levert de ontbrekende securityinformatie
• Geeft inzicht in uw uitdagingen op gebied van online veiligheid
• Adviseert u op maat over passende securityoplossingen
Voor het geven van advies hanteren wij vaste tarieven.

EERSTE HULP BIJ KWETSBAARHEDEN
Directe hulp bij vulnerability patching stelt u in staat meteen te reageren bij een cyberdreiging. Met de
BrainCap Eerste Hulp bij Kwetsbaarheden hoeft u de technische kennis om kwetsbaarheden direct op te
lossen niet zelf in huist te hebben. BrainCap Cyber Security:
• Levert direct technische kennis en advies
• Stelt u in staat kwetsbaarheden zelf op te lossen
• Assisteert bij het oplossen van (complexe) kwetsbaarheden
Voor Eerste Hulp bij Kwetsbaarheden geldt een vast uurtarief met een minimale afname van 1 dagdeel.

SECURITY NETWORK MONITORING
Monitoring van uw netwerk vermindert het risico om gehackt te worden. BrainCap Security Network
Monitoring ontdekt kwetsbaarheden in netwerken en systemen en vermindert daarmee het risico om
slachtoffer te worden van een cyberaanval. BrainCap:
•
•
•
•

Observeert en monitort uw netwerk op kwetsbaarheden van informatiestromen
Observeert en monitort apparaten en aanwezige systemen binnen het netwerk op kwetsbaarheden
Signaleert, analyseert en rapporteert de verkregen informatie
Levert proactief advies over een passende oplossing

De kosten zijn afhankelijk van de scope en omvang van het project en zijn opgebouwd uit vaste kosten
voor implementatie en maandelijkse kosten voor vulnerability management en zijn inclusief variabele
kosten voor rapportages, dashboards, integraties etc.
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SECURITYPRODUCTEN EN LICENTIES VAN ONZE PARTNERS
BrainCap voorziet u op gemakkelijke en snelle wijze van de producten en licenties van de beste
leveranciers op het gebied van cybersecurityproducten. Deze producten en diensten kunnen ingezet
worden bij een groot aantal securitytoepassingen. Op basis van de door u gevraagde producten en
licenties zorgt BrainCap voor een offerte op maat.
In aanvulling op het leveren van deze producten en licenties verzorgt BrainCap:
Installatie van Endpoint Protection
Endpoint protection beschermt uw servers, pc’s en netwerkdevices (uw assets) tegen malware,
ransomware en virussen. Onze next generation antivirusbeveiliging zorgt voor het gecontroleerd
technisch beveiligen van het systeem. BrainCap:
• Installeert een Agent (software) op uw assets
• Beheert en controleert deze Agent vanuit ons Security Operations Center
• Voorkomt de meeste cyberaanvallen
• Voorkomt de uitbraak en verdere verspreiding na een aanval binnen het netwerk
Naast de kosten voor aanschaf en de licentie betaalt u installatiekosten.
Firewalls
Een firewall zorgt voor veiligheid. Het beschermt tegen cyberattacks, ongewild netwerkverkeer en
hacks. De fysieke en virtuele firewalls die wij leveren geven u inzicht in en controle over het
netwerkverkeer van uw organisatie. BrainCap:
• Bepaalt samen met u de scope van de oplossing
• Maakt een analyse om te bepalen welke firewall het beste past bij uw organisatie
• Levert de firewall
Het plaatsen, configureren, beheren en monitoren van de firewall is optioneel. De kosten zijn
opgebouwd uit de kosten voor de hardware en licenties en desgewenst installatie, configuratie,
beheer en monitoring.
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