Wearables op de werkvloer: nieuw risico

Bodegraven, 26 maart 2015
Onderzoek van beveiligingsspecialist Trend Micro bevestigt de populariteit van wearables op
de werkvloer. Van de ondervraagde IT-beslissers in Europa ziet 76 procent al dat werknemers
wearables binnen de organisatie brengen en 79 procent verwacht dat het gebruik ervan door
werknemers dit jaar nog eens zal toenemen.
Ondanks de populariteit is vrijwel iedereen (95 procent) het erover eens dat wearables een
bijkomende risico’s met zich meebrengen. Ruim vier op de tien Europese organisaties (44
procent) zien in wearables een groter risico dan smartphones!
Afgelopen jaar werden er 4,6 miljoen wearables verkocht, zoals smartwatches. Deze
‘slimme’ wearables vinden steeds meer hun weg richting de werkvloer. Een zorgwekkende
evolutie voor ruim de helft van de omdervraagde organisaties, maar ondanks die zorgen geeft
zo’n 63 procent van de organisaties hun personeel wel toestemming privé-apparaten voor
bedrijfsdata te gebruiken. Slechts 23 procent ontmoedigt werknemers hun wearables binnen
de werkomgeving te gebruiken.
Hoewel de meerderheid van de Europese organisaties medewerkers wel toegang geeft
tot bedrijfsgegevens vanaf persoonlijke mobiele apparaten, verplicht slechts 60 procent het
gebruik van een wachtwoord of pincode. Bovendien beschermt slechts 54 procent
bedrijfsgegevens met een sandbox/remote toegangsapplicatie. Wel is negen op de tien
organisaties van mening dat het beleid rondom BYOD moet worden aangepast voor
wearables.
“Dit jaar zou het jaar van de wearables moeten worden. Het is afwachten hoe ‘connected’ al
deze apparaten worden en wat de impact is voor databeveiliging in de organisatie. Wearables
zijn hip en handig, maar omdat ze ook persoonlijke informatie over de ‘drager’ verzamelen,
zijn ze een interessant doelwit. Niet alleen voor cybercriminelen, maar ook voor organisaties
die informatie en klantengegevens verkopen”, zegt Tonny Roelofs, country manager Trend
Micro in Nederland. “Het is dan ook verstandig een grondige risico-audit rondom wearables
te doen, voordat ze worden gebruikt in een zakelijke omgeving.”
Meer informatie: www.trendmicro.nl

Welke mogelijkheden biedt SmartWatchverzekerd?
Via in Nederland gehuisveste first-class verzekeringsmaatschappijen, die zijn aangesloten bij het
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, bieden wij verzekeringsproducten aan met wereldwijde
dekking. Door een volledig digitaal proces is uw klant direct verzekerd!.
 De scherpste tarieven in de markt!
 De meest uitgebreide dekking (Allrisk en verlengde garantie)!
 Eigen repair service
 Voor smartphones, tablets, notebooks , VoiP apparatuur en Wearables!
 Recycle en Reset van mobiel devices middels een data-wipe, incl. Blancco certificaat

Bent u geïnteresseerd in onze dienstverlening? Neem dan contactmet ons op voor meer informatie of vul
het dealerregistratieformulier in op www.smartverzekerd.nl.

Dealers
Middels een zgn. ‘managed service contract’ regelt u allerlei zaken tussen u en uw klant met betrekking
door u te leveren service, waaronder reparatie bij garantie & gebruik defecten en een nieuw toestel bij
total-loss, verklaarbaar verlies en diefstal. Ook verlengen wij de garantie tot 24 maanden standaard.

Over smartverzekerd.nl
Smartverzekerd.nl is een online transactieplatform ten behoeve van de distributeurs die hun klanten willen
‘ontzorgen’ en voorzien van uitgebreide beschermingsmogelijkheden.

Een vraag?
Neem bij vragen contact op met een medewerker 085-0282828 of vul ons contactformulier in.

Smartverzekerd
Postbus 95
2410 AB Bodegraven

