
Bij de NSC plaatst Eazit tijdelijk een voorgeconfigureerde netwerkmonitoringtool in uw bedrijfsnetwerk.
Alle in- en uitgaande datastromen worden voor een periode van 7 dagen geregistreerd en geanalyseerd
op zwakke plekken. Tijdens dit assessment kunt u ongehinderd gebruik blijven maken van uw
bedrijfsnetwerk. Na voltooiing ontvangt u een gedetailleerd rapportmet inzicht in (oneigenlijk) gebruik
en beveiligingsrisico’s. Daarbij voorzien we u van een plan voor het verhelpen van deze risico’s dan wel
het beter inrichten van het netwerk. 

Network Security Check
Uw netwerkveiligheid doorgelicht

Een hacker heeft maar een klein achterdeurtje nodig om een bedrijfsnetwerk plat te leggen of
waardevolle informatie te ontvreemden. Is uw bedrijfsnetwerk veilig genoeg om cybercriminaliteit
het hoofd te bieden? Of wilt u gewoon weten hoe het is gesteld met het gebruik en de veiligheid

van de online werkplekken? Met de Network Security Check (NSC) van Eazit krijgt u meer inzicht in
het netwerkgebruik en de verkeersstromen. Ook ontdekt u welke beveiligingsrisico’s er spelen. Op
basis van onze professionele check ontvangt u een concreet plan om deze risico’s te verhelpen. Zo

geniet u van een optimaal beveiligd netwerk.
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Professionele second opinion
Dé risico-inventarisatie die uw bedrijf vooruithelpt

Cybercriminelen een
stap voor met risico-

inventarisatie

Professionele meting
op basis van high-end

hardware

Ontvang een
uitgebreid rapport

inclusief verbeterplan

Verbeterplan
implementeren? Eazit
helpt u daar graag bij!
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Betrouwbaar te werk gaan 
Diepgaand inzicht in uw netwerk

NSC voor NGFW. Dit assessment identificeert beveiligingsrisico’s en brengt uw netwerkgebruik in kaart; 
NSC voor SD-WAN. Dit assessment geeft inzicht in de verkeersstromen, de gebruikte applicaties en
grootste optimalisatiekansen voor uw netwerk.

Eazit biedt twee typen NSC aan: 

NSC voor NGFW geeft onder meer inzicht in: NSC voor SD-WAN geeft onder meer inzicht in:

de impact van het applicatiegebruik op de
huidige netwerkarchitectuur

cloudgebruik, onderverdeeld naar SaaS-
en IaaS-toepassingen

meest gebruikte webapplicaties

meest bezochte websites gemeten naar
browsertijd en bezoeken

gedetecteerde vulnerability exploits,
malware, spyware, adware en/of botnets

gebruikte bedrijfsapplicaties en
applicatiesmet een hoog risicoprofiel

ontdekte malware, spyware, adware en/of
botnets

totale bandbreedte, afgezet tegen het
percentage niet-zakelijk verkeer en SSL
encrypted verkeer

manieren om de gebruikerservaring en
productiviteit te verbeteren via prioritering
netwerkverkeer

Op-en-top verzorgd
Een uitgebreide NSC inclusief verbeterplan

Een geslaagde hack kost een bedrijf gemiddeld €67.000,-. Voorkom imagoschade en hoge kosten met een
professionele NSC van Eazit. Bij onze NCS verzorgen wij het volgende:

Aanmaak assessment in NSC-portal

Configuratie netwerkmonitoringtool

Plaatsen van netwerkmonitoringtool bij u
op locatie (inclusief heen- en terugreis,
exclusief parkeerkosten)

Ophalen netwerkmonitoringtool na
assessment (inclusief heen- en terugreis,
exclusief parkeerkosten)

Analyse van rapport + verbetervoorstel

Bespreken rapport + verbetervoorstel 
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Vraag nu de check aan

Communicatie zoals u dat wilt

Meer weten over Network Security?
Vakkundig en behulpzaam advies voor uw organisatie

Zonnedauw 5
9202 PE Drachten

Drachten

Zomerdijk 9E – B@2
7942 JR Meppel

Meppel

Pelmolen 14
3994 XZ Houten

Houten

Provincialeweg 68 
5503 HH Veldhoven

Veldhoven

IBAN: NL41RABO0329259997
KVK: 34090783
BTW: NL803158142B01

Overige gegevens

Verlengde Duinvalleiweg 102
1361 BR Almere

Almere

Laat de online veiligheid van uw bedrijf niet aan het toeval over. Ontdek de status van uw
netwerkveiligheid met de NSC van Eazit.

VRAAG NU DE CHECK AAN

Onze NSC-diensten voldoen aan de ISO 9001- en ISO 27001-standaarden met betrekking tot
kwaliteitsmanagement en informatiebeveiliging. Daarmee weet u dat uw privacy is gewaarborgd én
bent u verzekerd van een zorgvuldige omgang met uw bedrijfsgegevens.

Uw data is in veilige handen
Zorgvuldige omgang met uw bedrijfsgegevens
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