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Document bestaat uit meerdere onderdelen opgesomd in de categorieën: software en hardware 

 

Software 
Client: 
Anti-virus en firewall 
Alle interne en mogelijke externe (laptops) cliënt systemen zijn voorzien van het 
beveiligingsprogramma F secure. De draaiende Dell DNS server is voorzien van F secure server.  

Alles is real-time inzichtelijk voor de IT afdeling en ook essentiële updates kunnen op afstand 
uitgevoerd worden. 

Operating System (OS) 
Alle systemen maken uitsluitend gebruikt van een Windows OS dat nog ondersteund wordt door 
Microsoft. Updates worden gemonitord en tijdig uitgevoerd.  

Microsoft office 
Alle systemen maken gebruik van een Office 365 omgeving dat automatisch zorgt de actualiteit van 
de software. Bestanden worden gebackupped in de cloud d.m.v. het werken in Onedrive. Naast dat 
data ook op alle cliënt systemen aanwezig is waarop gewerkt wordt. 

 

Online: 
Webshop Alumexx 
Webshop www.alumexx.nl maakt gebruik van de actueelste versie Wordpress 4.9.1 als zijnde CMS 
Naast het CMS zelf worden ook de plugins gemonitord op updates. Tevens draait de beveiliging’s 
plugin Wordfence. 

Verder is de gehele omgeving voorzien van een SSL certificaat. Te herkennen aan het SSL teken in de 
browser:  

 

Iedere dag wordt er automatisch een backup gemaakt van de gehele webshop. Iedere week wordt er 
een backup van de webshop weggeschreven naar een locale NAS met sFTP.  

http://www.alumexx.nl/
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Exact online 
We maken gebruik van het (CRM / ERP) programma Exact dat tevens ten alle tijden de verbinding 
met zijn gebruikers beveiligd met een SSL certificaat.  Meer hierover: 
https://www.exact.com/nl/exact-online/veiligheid/ 

 

E-mail 
E-mail wordt uitsluitend ontvangen / verzonden via SSL verbindingen en automatisch gearchiveerd in 
de Office 365 cloud omgeving.  

 

Hardware 
Sonicwall 
Alle internetverbindingen worden mogelijk gemaakt nadat deze verwerkt 
zijn door de Sonicwall TZ 215 firewall . Deze Sonicwall draait met een 
Sonicwall licentie met Sonicwall support, Content filter en Intrustion 
Prevention Service  

 

https://www.exact.com/nl/exact-online/veiligheid/
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