COLUMN
LogRhythm combineert Security
Information & Event Management
(SIEM), beheer van logbestanden,
bewaking van bestandsintegriteit en forensische
host- en netwerkanalyse.
Hiermee is sneller en efficiënter in te spelen op
cyber-risico’s dan traditionele beveiliging.
LogRhythm biedt inzicht in bedreigingen waar
organisaties normaliter geen oog voor hebben.
Het is ontwikkeld om gegevensdiefstal te
voorkomen en biedt vroegtijdige detectie van
beveiligingsincidenten. Het innovatieve log
management en SIEM 2.0-oplossing detecteert
hetgeen wat eerder niet op te sporen was en levert
krachtige forensische en bruikbare informatie.

SIEM:

DÉ OPLOSSING
VOOR HET
BEVEILIGINGSBEHEER VAN
UW IT!

Vandaag de dag zien wij dat het operationeel
monitoren van de infrastructuur voor veel
bedrijven niet meer voldoende is. Het wordt door
verschillende wet- en regelgeving belangrijker om
security informatie goed bij te houden in het geval
van een hack of verlies van data. Security
informatie kan natuurlijk op een centrale plek
opgeslagen worden, maar omdat we het over
duizenden tot miljoenen meldingen hebben is het

onmogelijk om deze informatie handmatig te
bekijken.
Het verzamelen en correleren van security
informatie wordt dan ook steeds belangrijker. Er
is goede software verkrijgbaar die deze informatie
op een leesbare manier presenteert, maar het is
zeker net zo belangrijk om iets met deze
informatie te doen. Vaak hebben de bedrijven niet
de mankracht en kennis om dit zelf te faciliteren.
Dit heeft ons doen besluiten om een Security
Operations Center (SOC) op te zetten dat waakt
over de omgeving van onze klanten. Zo kan er
snel en adequaat gereageerd worden door de
juiste technische mensen op security incidenten
voordat het probleem zo groot wordt dat er geen
weg terug meer is. Volledige ontzorging van het
beveiligingsbeheer en in handen van een echte ITspecialist! Geen zorgen meer voor u als
eindgebruiker.  

«

Wilt u meer weten over onze mogelijkheden,
wilt u een demonstratie zien of wilt u gewoon
advies? Neem dan vrijblijvend contact met
ons op.
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ADVISEURS BIJ BEDRIJFSOVERDRACHTEN
EN AANDEELHOUDERSVRAAGSTUKKEN
Specialisten op het gebied van:
• M&A transacties
• Equity funding - ﬁnancieringsstructuren
• Waarderingsvraagstukken
• Strategische business vraagstukken
• MBO en MBI begeleiding
• Family Ofﬁce
• Overige opvolgingsvraagstukken

Specialisten in ‘bijzondere situaties’:
• Complexiteit
� complex (transactie)proces
� complexe strategie/strategische omgeving
� complexe besluitvorming en keuzevraagstukken
� complexe familievraagstukken, opvolging en eigendomsstructuren
� complexe coördinatie; belangen en belanghebbenden
• Herstarten van vastgelopen transacties
• Waardecreatie en bedrijfsoptimalisatie via ons ‘5-stappenmodel’

Wij werken volgens een pragmatische aanpak en een op resultaatgerichte benadering,
waarbij de ‘singel focus’ met het belang van de opdrachtgever de basis vormt.

JOHN REINTJENS
REGISTER ADVISEUR BEDRIJFSOPVOLGING, BUSINESS VALUATOR,
REGISTER BELASTINGADVISEUR
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