
G Data maakte de afgelopen tijd 
de transitie naar een allround 
security-leverancier, legt Jihane 

Abid, International Account Manager bij 
G DATA CyberDefense uit. “We hebben 
ons nadrukkelijk ontwikkeld naar een 
partner die kennis deelt en oplossingen 
biedt voor zowel de technische als de 
menselijke factor van security.”

Bewustwordingsprogramma

“Solide security bestaat uit een combi-
natie van mens en technologie om cy-
bergevallen te voorkomen,” vertelt Abid. 
“Hier horen niet alleen moderne securi-
ty-oplossingen met intelligente mecha-
nismen zoals heuristiek, gedragsanalyse 
en exploit-beveiliging bij, maar ook een 
structureel bewustwordingsprogramma. 
Zo kunnen organisaties werken aan een 
beveiligingscultuur en krijgen zero-day 
aanvallen en nieuwe malware geen 
kans.”
“80% van de incidenten zijn nog steeds 
het gevolg van een menselijke fout, 
doordat medewerkers – zelfs van de 
IT-afdelingen – bijvoorbeeld toch op 
een linkje klikken en daarmee malware 
activeren,” weet Eddy Willems, Securi-
ty Evangelist bij G DATA CyberDefense. 
“Het is en blijft belangrijk aandacht te 
geven aan bewustwording bij gebrui-
kers én partners.”

Trainingen belangrijk instrument

In 2010 stelde Willems een lijst op van 
cyberrisico’s met grote impact. “De be-
dreigingen van toen zijn niet alleen uit-
gegroeid tot veroorzakers van serieuze 
problemen, maar zijn voor het grootste 
deel nog steeds actueel. Ook zijn er be-
dreigingen die na een succesvolle res-
pons toch weer de kop opsteken, zoals 

Emotet. Daar zijn de trainingen, waarvoor 
overigens veel belangstelling is, een belang-
rijk instrument.” 
Abid vertelt dat partners de Security Awa-
reness Trainingen onder eigen naam kunnen 
aanbieden, om vervolgens de trainingsom-
geving van G Data te gebruiken. “De Securi-
ty Awareness Training is daarbij nadrukkelijk 
niet voorbehouden aan resellers en eind-
klanten die G Data gebruiken. Iedereen kan 
de training volgen. Daarmee hopen we het 
bewustzijn op het gebied van de mogelijke 
risico’s te vergroten.”◾

SECURITY-SPECIALIST INTRODUCEERT VPN-OPLOSSING

“Solide security bestaat 

uit een combinatie van 

mens en technologie”

G Data 
introduceert  
VPN-oplossing
Onlangs introduceer-
de G Data een nieuwe 
Virtual Private Network 
(VPN)-oplossing. Met 
G DATA VPN krijgen 
gebruikers de mogelijk-
heid om een beveiligde 
netwerkverbinding tot 
stand te brengen als 
ze gebruik maken van 
openbare netwerken. 
De app biedt onbeperkt 
versleuteld dataver-
keer op maximaal 10 
Windows-, Android- en 
iOS-apparaten.

G Data verhoogt risicobewustzijn 
met Awareness Trainingen
Cybersecurity kent een technisch, maar ook een menselijk aspect. Zonder security awa-
reness schieten technische oplossingen immers tekort. G Data CyberDefense adresseert 
beide elementen, onder meer door het aanbieden van Security Awareness Trainingen. 
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