
ThreadPhish  
in het kort

  Simulaties die zijn gebaseerd 

op de praktijk

  Periodiek een nieuwe, actuele 

campagne

  On-the-job training: geen 

dure trainingsbureaus of 

vrijblijvende e-learning

  Directe uitleg waaraan 

medewerkers de phishing 

hadden kunnen herkennen

  Direct controle op gehackte 

e-mail accounts

  Maakt uw medewerkers 

bewust van mogelijke 

phishing-aanvallen

Maak uw medewerkers weerbaarder tegen cybercriminelen!

Uw bedrijf 
beschermen tegen 
phishing? 

Phishing-aanvallen komen steeds vaker voor en 
zitten steeds slimmer in elkaar. Een bedrieglijk echte 
mail kan een serieuze bedreiging vormen voor uw 
bedrijf. Het weerbaar maken van uw medewerkers 
met een training kost tijd en geld, maar niets 
doen is ook geen optie. ThreadStone heeft de 
oplossing: ThreadPhish. Uw medewerkers leren in 
hun gebruikelijke werksetting malafide e-mails te 
herkennen en juist te handelen.

Vertrouw op ThreadStone.



Eén klik kan grote gevolgen hebben
Hacks, datalekken, ransomware, identiteitsfraude en andere vormen 

van cybercriminaliteit zijn tegenwoordig aan de orde van de dag. Vaak 

is de mens de zwakke schakel. Eén klik op een phishing-link en het 

kwaad is geschied: uitval van systemen of diefstal van gevoelige data. 

De schade kan groot zijn en vervelende gevolgen hebben, ook voor uw 

klanten. Niet voor niets wordt de Europese privacywetgeving steeds 

strikter: ondernemers die nalatig zijn in het beschermen van hun 

vertrouwelijke gegevens kunnen daar zelfs voor worden beboet. Maar 

tegelijkertijd worden hackers en cybercriminelen steeds handiger…

Voor meer informatie www.threadstone.eu

ThreadStone helpt
Met ThreadPhish bieden wij u en uw medewerkers phishing-simulaties 

als ‘managed service’. Periodiek zorgen we voor een campagne die is 

gebaseerd op de actualiteit. Uw medewerkers worden dus continu 

getraind en scherp gehouden op het herkennen van phishing e-mails. 

Over ThreadStone

Unieke propositie 
in groeiende markt 
ThreadStone is in 2014 gestart met één belangrijke missie: het 

Nederlandse en Europese internet veiliger maken. Zowel voor 

grote als kleinere organisaties bieden we betrouwbare, praktische 

en betaalbare cybersecurity-oplossingen die we zelf ontwikkelen 

en leveren vanuit Europa.

De voordelen van
ThreadPhish  

Bewust veilig 
www.threadstone.eu

s  Effectief leren met simulatie
  Tijdens het werk ontvangen uw 

medewerkers phishing simulatie 

e-mails, net zoals het ‘in het echt’ 

gebeurt. Mochten zij de mail niet 

herkennen als phishing en klikken 

op de link, dan krijgen ze direct 

uitleg waar ze de volgende keer 

op moeten letten. Optimale 

training, directe feedback!

s  Meer bewustzijn
  Veel e-mail accounts zijn al 

eerder gehackt. En doordat veel 

medewerkers overal dezelfde 

wachtwoorden gebruiken, lopen 

zij en uw organisatie extra risico. 

Wij controleren automatisch of 

de e-mailadressen ooit zijn buit- 

gemaakt bij grote datalekken of 

hacks en rapporteren dit, zodat 

u wachtwoorden of procedures 

kunt wijzigen. Bijkomend voordeel 

is dat uw medewerkers in het 

vervolg bijvoorbeeld bewuster 

hun wachtwoord zullen kiezen.

s  Heldere rapportages
  Na elke campagne ontvangt u een 

heldere managementrapportage 

met de resultaten. Dit rapport 

kunt u met uw medewerkers 

delen om aan te tonen dat het 

binnen uw organisatie goed gaat 

of beter kan. Bovendien kunt u 

met deze rapportages in het kader 

van de nieuwe Algemene 

Verordening Gegevens-bescherming 

(AVG/GDPR) aantonen niet nalatig 

te zijn.


