IT SECURITY:

WANT VOORKOMEN
IS BETER DAN GENEZEN
‘CYBERCRIME, DAT OVERKOMT ONS NIET DAT GEBEURT
ALLEEN DE GROTE JONGENS’. DAT IS HOE VEEL
ONDERNEMERS IN HET MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF
OOK ANNO 2021 NOG DENKEN. “MAAR DAAR KIJKEN
CYBERCRIMINELEN NIET NAAR. DIE ZIJN ALLEEN MAAR
OP ZOEK NAAR KWETSBARE SERVERS”, ZO WEET AZEM
SOMER VAN ASOMIS IT SECURITY. HIJ MAAKT ZICH HARD
VOOR EFFECTIEVE IT-BEVEILIGING.

Azem Somer startte eind 2019, met een rijke ervaring bij IT-bedrijven, met
Asomis. Daarmee richt hij zich vooral op MKB-ondernemers. Die hebben
immers vaak geen bedrijf, dat de IT-beveiliging voor hen regelt. En dat,
terwijl het wapenen tegen cybercrime allesbehalve een overbodige luxe is.
“Veel ondernemers zijn daar wat naïef in”, weet Azem. Hij legt de vinger
op de zere plek: “Waarom sluit je wel je winkel af, met sloten, rolluiken en
een alarm, maar beveilig je je server niet?” Hij stelt dat er veel sprake is van
onwetendheid, maar merkt aan de andere kant ook dat de bewustwording
groeit. “Alleen wel tergend langzaam.”
PREVENTIE
Asomis richt zich met name op het gebied West-Brabant en Rotterdam
Rijnmond. “Een gebied waar veel bedrijven zitten”, weet Somer. Hij
biedt zijn klanten Cybersecurity As A Service. “Dat wil zeggen: een
goede strategie, met bijbehorende policy, scans en tests. Dat kan in
abonnementsvorm, maar alle diensten zijn ook los af te nemen.” De IT
Security expert werkt het liefst volgens het principe ‘voorkomen is beter
dan genezen’. “Daarbij staan we stil bij drie soorten preventie: technisch,
softwarematig een administratief. Bij die laatste vorm moet je bijvoorbeeld
denken aan het beter kiezen en bewaren van je wachtwoorden.” Een
vrijblijvende scan maakt voor elke ondernemer duidelijk of diens
cybersecurity kwetsbaar is en in welke mate.
Somer weet als geen ander dat cybercrime de nieuwe vorm van
criminaliteit is. “Een van de grootste problemen is dat je niet weet hoe
de cybercrimineel eruit ziet. Die hackt je gewoon via een proxy server
in pakweg Rusland. Het kan je buurjongen zijn, maar je hebt geen
idee.” Met Asomis IT Security als Security Team zijn
MKB-ondernemers ervan verzekerd dat ze over een
doordachte en effectieve cybersecurity strategie
beschikken en blijven beschikken. Als dat
geen veilig gevoel geeft …
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