
Een zakelijk datalek of een cyberattack 

kan zowel schadelijk als kostbaar zijn. 

De consumententechnologie vindt 

steeds beter haar weg naar het bedrijfs-

leven en heeft een toename in mobiel 

en flexibel werken tot gevolg. Bedrijven 

dienen daarom actie te ondernemen om 

een krachtige veiligheidsstrategie op te 

zetten die ieder onderdeel van hun 

communicatielandschap aanpakt.

van de werknemers zou een 
lager betaalde baan 
accepteren met de keuze van 
een apparaat ten opzichte 
van een beter betaalde baan 
met minder flexibiliteit

van de organisaties 
heeft een beleid voor 
persoonlijke 
apparaten, maar 
slechts 26% heeft een 
ICT-veiligheidsbeleid.

Aandeel van 
werknemers dat 
vanaf hun eigen 

apparaat toegang tot 
bedrijfsgegevens 

heeft volgens 
IT-personeel.

Aandeel van 
werknemers dat 
aangeeft vanaf hun 
eigen apparaat 
toegang tot 
bedrijfsgegevens 
te hebben.

Tegen 2014 zal het wereldwijde mobiele internet-
gebruik het desktop internetgebruik overtreffen.

Gemiddeld 
aantal apparaten 
dat werknemers 

op het werk 
gebruiken.

van de organisaties geeft aan 
dat ondersteuning bieden 

aan een groter aantal tablets 
een hoge prioriteit heeft.

54% van de organisaties richt 
zich op het ontwikkelen van 
een volledig BYOD-beleid 
(Bring Your Own Device).

% van de IT-managers is het ermee eens 
dat het risico van malware-verspreiding 
van mobiele apparaten op het zakelijke 
netwerk gemiddeld tot zeer hoog is.

van de gestolen 
apparaten bevat 
zakelijke gegevens.

toename van het aantal 
kwaadaardige programma's

gericht op smartphones in het 
tweede kwartaal van 2012, wat 
gelijk staat aan 15.000 nieuwe 

bedreigingen
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TEGEN 2   16,
zullen mobiele apparaten 90%  van het mobiele 
dataverkeer voor hun rekening nemen.

{
Mobiele beveiliging
Kent u de risico's?

DE MOBIELE GENERATIE 
WIL MEER

DRAAGBARE APPARATEN 
VERGROTEN ZAKELIJKE RISICO'S

MOBIELE DATA BEVEILIGEN BEDREIGINGEN VAN MOBIELE 
DATA BESTRIJDEN
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Beveiliging en 
compliance Geschatte kosten 

van een 
beveiligings-
inbreuk voor de 
meerderheid van 
de klanten.

van de bedrijven een 
beveiligingsincident dat 
een ernstige impact had 
op de activiteiten.

In 2012,

Kom erachter hoe u beschermd kunt blijven op:
www.vodafone.nl/zakelijk/home/

Risico op het 
lekken van 
gegevens

€1,75 miljoen +
 Afkomstig uit een Debica onderzoek:


