
 
  
 

NetCaptain beschermt tegen cyber aanvallen, stelt de bedrijfscontinuïteit  
zeker en voorkomt schade door cyber criminaliteit.  

 

CyberAnt maakt cyber security begrijpelijk, toegankelijk en betaalbaar 
 

 

  

 

Houd hackers buiten! 
 

Veel hackaanvallen zijn relatief 
eenvoudig te voorkomen. Dit komt 
omdat hackers gebruik maken van 
zwakheden in systemen waar al een 
oplossing voor is. 
 
Toch is het vaak ingewikkeld om zeker 
te weten of alle systemen veilig zijn. 
Want hoe weet u nu zeker of een 
beveiligingsupdate daadwerkelijk het 
probleem oplost? En of er geen servers 
buiten het proces vallen? 
 

Inzicht in beveiligingslekken 
 

Via beveiligingsscans worden 
systemen, netwerkcomponenten en 
(web)applicaties onderzocht op 
beveiligingslekken. Door het 
wegnemen van beveiligingslekken 
wordt de weerbaarheid tegen 
cyberaanvallen verhoogt en wordt de 
kans op een succesvolle aanval 
gereduceerd tot een minimum. 
 

Begrijpelijk en betaalbaar 
 

Dagelijks worden er nieuwe 
beveiligingslekken in software ontdekt. 
Het bijhouden van deze continue 
stroom aan nieuwe lekken vergt veel 
tijd en kennis. In NetCaptain is dit 
allemaal geautomatiseerd en geeft 
direct inzicht in alle kwetsbaarheden.  
 
En zijn er toch nog vragen over een 
beveiligingslek, dan is er de Get Help 
functie waar onze cyber security 
experts antwoord geven op al deze 
vragen. 



 

 

 Essential Professional Enterprise 

Aantal systemen inbegrepen 10* 50* 50* 

On premise oplossing ✓ ✓ ✓ 

Geautomatiseerd scannen ✓ ✓ ✓ 

Managementrapportage ✓ ✓ ✓ 

Netwerk beveiligingslekken ✓ ✓ ✓ 

Encryptie checks ✓ ✓ ✓ 

Configuratie checks ✓ ✓ ✓ 

Webapplicatie beveiligingslekken ✓ ✓ ✓ 

Open source scanners ✓ ✓ ✓ 

Industriestandaard scanners ✓ ✓ ✓ 

False positive reductie ✓ ✓ ✓ 

Aanvullende informatie en advies ✓ ✓ ✓ 

Lokaal scannen (credential scan) - ✓ ✓ 

Get Help dienst - ✓ ✓ 

Malware detectie - ✓ ✓ 

Geavanceerde web beveiligingslekken - - ✓ 

Meerdere scan engines - - ✓ 

Maatwerk mogelijk - - ✓ 

Maandelijkse kosten € 295,- € 495,- € 995,- 

Installatie fee (eenmalig) € 495,- € 995,-  € 1990,- 

Essential 
De essentiële basis van het voorkomen van 
hackersaanvallen. NetCaptain Essential is 
aanbevolen voor kleinere IT-omgevingen.   

Professional 
Geen concessies, NetCaptain Professional 
bevat de beste tools voor IT-omgevingen 
van gemiddelde grootte.  

Enterprise 
Geavanceerde beveiliging voor grote 
bedrijven en bedrijven met 
maatwerksoftware.  
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