ICT-ontzorger voor het MKB

Hoe je ons het beste kunt bereiken
(in de vakantietijd)
De vakanties staan weer voor de deur. Dat geldt ook voor ons en onze
dienstverlening.
Heb je (wat van) ons nodig, lees dan verder hoe je ons het beste kan bereiken.
Heeft je (hulp)vraag geen haast, mail ons dan je vraag naar info@key-it.nl. Is er
wel (enige) haast geboden, bel dan altijd naar ons vaste telefoonnummer:

075 - 20 40 841
Dit telefoonnummer staat altijd doorgeschakeld naar iemand die je op korte
termijn verder kan helpen. Krijg je niemand te pakken op dat nummer? Spreek
dan je naam en telefoonnummer in op de voicemail. Je wordt dan zo snel
mogelijk terug gebeld.
Tijdens de volgende periode zijn we minder goed bereikbaar:
van vrijdag 22 juli tot en met maandag 18 augustus

Ik heb nu al een vraag

Algemene Voorwaarden
Op 14 mei jongsleden hebben wij 2 kleine aanpassingen gedaan in onze
Algemene Voorwaarden:
1. In het hoofdstuk 'Prijzen' is een extra regel opgenomen omtrent jaarlijkse
prijsverhogingen. De regel beschrijft hoe wij onze prijsverhoging bepalen
en dat ze per 1 april van elk jaar doorgevoerd kunnen worden.
2. De datum van de laatste wijziging van de Algemene Voorwaarden is nu in
de footer van elke pagina opgenomen, zodat duidelijk is wanneer ze voor
het laatst gewijzigd zijn.

Geen schokkende veranderingen. Mocht je ondanks deze wijzigingen tot nog
vragen hebben, laat het ons dan weten.

Ik heb een vraag

Security.txt
Sinds 2017 wordt er door het IETF (Internet Engineering Task Force) gewerkt
aan een universele standaard waardoor een vinder van beveiligingslekken zich
snel tot de juiste personen kan wenden.
Hoewel de standaard nog niet van kracht is, wordt deze al wel door diverse
security organisaties, waaronder het Digital Trust Center van de Overheid,
uitgedragen als een positieve ontwikkeling.
De voorgestelde standaard (RFC 9116) wordt ook wel security.txt genoemd,
omdat met het plaatsen van een bestand genaamd security.txt je bijdraagt aan
een veiliger internet.
Bij Key-IT hebben we al voorgesorteerd op deze voorgestelde standaard en
hebben we voor elke website onder onze hoede gezorgd voor een security.txt
bestand. Het bestand laat zien waar een beveiligingsonderzoeker terecht kan
met z'n bevindingen.

Tenzij je het zelf aanpast, verwijst vanaf heden jouw website voor
kwetsbaarheden naar de volgende link:
https://vulnerabilities.key-it.nl
We begrijpen dat dit misschien een technisch verhaal of ver van je bed show is.
Mocht je er meer over willen weten, neem dan even contact met ons op. We
kunnen je het dan haarfijn uitleggen.

Ik wil extra uitleg

Veilig internetten
Houdt het dan nooit op?
Nee, helaas niet. Kwaadwillenden vinden steeds vaker, sneller en meer
manieren om gegevens van jou te ontfutselen met als uiteindelijke doel het
stelen van jouw persoonlijke gegevens en/of het jou afhandig maken van je
geld.
Verschillende grote partijen hebben de handen ineen geslagen om het internet
weer een stukje veiliger te maken. Er is nu een Nederlandse website waar je
kunt controleren hoe betrouwbaar een website is:

https://check.veiliginternetten.nl/
Nu kun je natuurlijk elke website die je bezoekt eerst controleren op deze
website, maar dat is niet praktisch.
Wil je niet langer hoeven nadenken en wil je goed beveiligd zijn tegen hackers,
ransomware en virussen? Maak dan gebruik van het Key-IT security pakket.
Met behulp van de software van Heimdal Security zorgt Key-IT er voor dat je
computer zo snel mogelijk up-to-date is, dat je computer beschermt is tegen
virussen, hackers en ransomware en dat je ongestoord kunt werken.

Help mij met m'n beveiliging

Mocht je deze nieuwsbrief willen bewaren?
Download hem dan op key-it.nl/nieuwsbrief
Op al onze diensten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing
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Wil je veranderingen aanbrengen in hoe je deze e-mails ontvangt?
Je kunt je voorkeuren aanpassen of je kunt je uitschrijven

