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Is uw netwerk 100% inbraakbestendig? 
 
Scholen zo lek als een zeef 
Schoolgebouwen zijn vaak zwaar beveiligd: want er staat kostbare apparatuur. 
Maar de bescherming van de informaticanetwerken laat te wensen over! 
En wat met de kostbare kennis die daarin is opgeslagen? 
 
Rapportcijfers voor het grijpen 
Stichting Kennisnet liet de beveiliging van schoolnetwerken uittesten.  
Bij meerdere scholen lukte een inbraak van buitenaf zonder probleem.  
Dus óók voor leerlingen met slechte bedoelingen!  
 
Gecrashte server veroorzaakt veel schade 
Het herstel van een gehackte server kost veel tijd. 
Uw leerlingen zitten intussen met hun duimen te draaien. 
Uw 1040-urennorm komt in gevaar.  
 
Inbraakscan stelt u gerust - GRATIS! 
Infotheek test gratis de veiligheid van uw informaticasysteem.  
Onze adviseurs hebben 16 jaar ervaring met meer dan 700 scholen. 
Ze zijn uitstekend op de hoogte van de nieuwste bedreigingen.  
 
Een veilig netwerk: 100% gegarandeerd  
Niet alleen de hardware bepaalt een veilig systeem.  
Opbouw, transparantie, back-upsysteem, gebruiksvriendelijkheid...  
allemaal facetten waarvoor een goed advies van belang is! 
 
Bel vóór 24 februari 
Bent u er 100% zeker van dat u veilig werkt? Neen? 
Vraag dan nu de gratis inbraakscan van Infotheek aan: 
bel voor 21 maart naar 071-800 1440. 
 
Met hartelijke groet, 
 
 
 
Patrick Lips,  
Adviseur Onderwijs 
071-8001440  
Patrick.Lips@infotheek.nl 
 
 
PS Bel voor een gratis netwerk-inbraakscan nu naar 071-800 14 40! 
 

Wilt u geen fax meer ontvangen? Excuses voor het ongemak.  
Mail naar remove@infotheek.nl en vermeld de naam van uw school en uw faxnummer. 

 

          

REAGEER NU! 
Tot 21 maart 

gratis inbraakscan van 
uw netwerk 
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Leiden, 24 januari 2008 
 
Geachte, 
 
Stichting Kennisnet liet een gesimuleerde aanval op de beveiliging van de automatisering uitvoeren. Bij meerdere 
scholen bleek het gewoon mogelijk te zijn om van buitenaf in te breken! U wilt natuurlijk niet dat uw gegevens zomaar 
op straat komen te liggen. Het herstellen van een gehackte server kost veel tijd. Leerlingen kunnen niet werken en uw 
1040-uren norm komt in gevaar.  
 
Door meer dan zestien jaar ervaring in het Onderwijs, bij meer dan 700 scholen, kunnen wij u uitstekend adviseren. U 
wordt op de hoogte gehouden van de nieuwste bedreigingen en de oplossingen. Een veilig netwerk bestaat namelijk 
niet uit hardware alleen. De opbouw, de mate van transparantie, backup-systeem, gebruiksvriendelijkheid: allemaal 
facetten waar een goed advies van belang is! 
 
Bent u 100% zeker dat u veilig werkt, gooi dan deze fax weg. Bent u dit niet, profiteer dan van een gratis IT security 
scan.  Tot 14 februari gratis aan te vragen via 071-800 1440. 
 
 
Met hartelijke groet, 
 
 
 
 
 
Patrick Lips 
Adviseur Onderwijs 
071-8001440 / Patrick.Lips@infotheek.nl 
 
 
 
P.S. Al  700 scholen kiezen voor veiligheid, betrouwbaarheid en voordeel bij Infotheek.  
Profiteer gratis mee en bel 071-8001440! 
 

Geen fax meer ontvangen? Excuses voor het ongemak. Mail naar remove@infotheek.nl o.v.v naam organisatie en uw faxnummer. 

Schrikbarend:  
“Leerlingen breken in en wijzigen hun rapportcijfers” 

“Gecrashde server brengt urennorm in gevaar”! 
 

Tot 14 februari: Gratis IT security-scan t.w.v. € 500  ! 

Originele 
versie 
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