VEILIGE STUDENTEN, ZOWEL ONLINE
ALS OP DE CAMPUS

UN I VE R SI TE I T

Digitale dreigingen worden steeds subtieler, terwijl gewelddadig gedrag op de campus toeneemt.
Daardoor kan het lastig zijn om de studenten en het onderwijspersoneel veilig te houden.
Elk uur wordt 36% van de universiteiten
door cybercriminelen aangevallen1

Van alle criminaliteit jegens studenten en
onderwijspersoneel in de VS in 2016, vond
78% plaats op de campus2

Van alle cybercriminaliteit waarbij
daadwerkelijk persoonlijke gegevens
worden buitgemaakt, vindt 17% in het hoger
onderwijs plaats. Alleen in de
gezondheidszorg ligt dat percentage nog
hoger3

37% van de leidinggevenden in het hoger
onderwijs geeft aan dat er op de sloten en de
deuren geen prioriteit aan veiligheid is gegeven4

Slimme en veilige campusoplossingen geven onderwijsinstellingen de middelen in
handen om studenten en faculteiten te beschermen op de campus en online

Phishing

Dataverlies

Ransomware

DDoS

Help data te beschermen tegen
indringers en cybercriminelen

Help je studenten zich tegen
identiteitsdiefstal en fraudeurs
te beschermen

Til de beveiliging van de
campus naar het hoogste
niveau en reageer versneld op
noodsituaties

Profiteer van toonaangevende
kennis en technologie op het
gebied van beveiliging en
bescherm tegen nieuwe en
opkomende cyberaanvallen

Tref uitgebreide
beveiligingsmaatregelen en stel
procedures op om de persoonlijke
gegevens van studenten beter te
beveiligen

Beheer gemakkelijk de toegang tot
faciliteiten, herken tijdig mogelijke
dreigingen en reageer versneld op
noodsituaties

Werk samen met een brancheleider die totaaloplossingen biedt voor alle
fysieke en digitale beveiliging die je nodig hebt

Cyber- en databeveiliging

Fysieke veiligheid op de campus

Scherp de beveiliging aan van persoonlijke
gegevens, apparaten, applicaties en
infrastructuur

Ontdek automatisch verdachte activiteiten met
real-time videoanalyses, zonder de veiligheid
en privacybescherming in het geding te
brengen

Zet geavanceerde analyses in om afwijkend
gedrag snel te detecteren en meer inzicht in
cyberaanvallen te krijgen

Maximaliseer de beveiliging en verbeter de
communicatie tijdens noodsituaties met
behulp van mobiele meldingen en
veiligheidsapps

Profiteer van een team dat uit meer dan 3500
cybersecurity-experts bestaat en ruim 1 miljard
USD aan jaarlijkse veiligheidsinvesteringen
ontvangt

Zorg ervoor dat de juiste mensen op de juiste
momenten toegang tot de juiste ruimten hebben
met behulp van digitaal toegangsbeheer

1. VMWare, University Challenge: Cyber Attacks in Higher Education, 2016. 2. US Department of Education, Campus Safety and Security Data Analysis Cutting Tool, 2018.
3. HUB, Higher Education – A Goldmine of Personal Data for Hackers, 2017. 4. Campus Safety Magazine, Campus Safety Access Control Survey, 2017.

Maximaliseer de veiligheid van studenten en de online beveiliging met
behulp van de nieuwste technologie
Identificeer digitale dreigingen die effect kunnen hebben op studenten en schoolgegevens en grijp tijdig in
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State University IT
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opnieuw in

Detecteer en voorkom verdachte activiteiten en maak incidenten meteen bekend op de campus

WAARSCHUWING
Noodtoestand voor campus:
Een ontsnapte poema op de campus.
Alle gebouwen zijn tot nader order
afgesloten

DREIGING GEDETECTEERD

AGENT ONDERWEG
Noodtoestand uitgeroepen

Wat toonaangevende instellingen ervan vinden

Universiteit van Puerto Rico
“De oplossing, gebaseerd op Microsoft Azure, is niet
alleen ideaal voor scholen, maar ook voor
organisaties die de leden van hun gemeenschap
willen beschermen. De gemoedsrust die het oplevert is
goud waard.”
- Efraín Vázquez-Vera, rector van de Universiteit van
Puerto Rico in Humacao

Universiteit van Zuid-Denemarken

"

"Tools zoals Windows Defender ATP zijn zo goed
geïntegreerd waardoor ik betere analyses en
opsporingsmogelijkheden heb om onze algehele
veiligheid te verbeteren."
- Bo S. Dreier, IT Security Specialist,
Universiteit van Zuid-Denemarken

Toonaangevende branchekenners met ongekend veel ervaring op het gebied van
campusbeveiliging

Microsoft 365

Klaar om met een expert te spreken? Contacteer ons

