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17-10-2008 - Beveiliger Aladdin opent een Attack Intelligence Research Center, dat
cybercrime met harde hand gaat bestrijden.
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Beveiliger Aladdin Knowledge Systems opent het Aladdin Attack Intelligence
Research Center (AIRC). Dit is een centrum voor onderzoek naar
internetbeveiliging en cybercrime en is gevestigd in het hoofdkantoor van Aladdin in
Israël. In het AIRC werken beveiligingsonderzoekers en specialisten op het gebied
van wetshandhaving en cybercrime van over de hele wereld. Zij richten zich op het
verzamelen en distribueren van beveiligingsdata en -intelligentie om zo de
beveiligingscommunity op te leiden, te ondersteunen en te versterken. Uiteraard
wordt de opgedane kennis ook gebruikt in de Aladdin-oplossingen voor
contentbeveiliging, genaamd eSafe.
Chef
Forensisch webspecialist Ian Amit, directeur Beveiligingsonderzoek bij Aladdin
Knowledge Systems, staat aan het hoofd van het AIRC. Het AIRC gaat verder dan
traditionele bedreigingsdetectie, aldus Aladdin, en biedt Business Intelligence op het
gebied van toekomstige bedreigingen - wat we ons daarbij ook voor moeten stellen.

Trends
Daarnaast voorspelt het AIRC trends in internetbeveiliging en onderzoeken
medewerkers de werking en effecten van cybercrime. Op basis van de bevindingen
kunnen bedrijven best practices implementeren en een bedrijfsbeleid opzetten voor
de bescherming tegen zero-hour- en toekomstige internetbedreigingen.
Het AIRC zal halfjaarlijks een rapport over beveiligingstrends publiceren.

terug

Actueel
Toename spamaanvallen
in september
19-10-2009 - Het aantal
spamaanvallen in de
maand september is, aldus
Symantec, in de maand
september negen keer zo
groot geweest als in de
maand augustus.

Trend Micro komt met
extra beveiligingslaag
19-10-2009 Beveiligingsspecialist Trend
Micro lanceert Threat
Management Services, een
nieuwe beveiligingslaag
voor detectie, beheersing
en schadeherstel van
bedreigingen.
DeviceLock en Secustar
komen met datalekkageoplossing
16-10-2009 - DeviceLock,
een leverancier van
oplossingen voor endpoint
device controle, en
Securstar, een leverancier
van beveiligingssoftware,
komen met een
geïntegreerde oplossing om
datalekkage via removable
media te voorkomen.

Reference cases Citrix
en RES PowerFuse
over
Desktop virtualisatie,
Sterk vereenvoudigd
werkplekbeheer,
Applicatiemanagement en
Flexibele werkplekken.
Lees hoe Citrix en RES
PowerFuse deze en nog
meer uitdagingen
oplosten. Download de
reference cases van top
500 bedrijven gratis op
www.idealworld.nl
Network Security
Analysis
Log Analysis &
Reporting Software
for Firewalls, VPN &
Proxy Servers.
www.FWAnalyzer.com

Attend ACSAC
Security '09
IT Security
Conference in Hawaii
Cutting-edge topics &
training
www.acsac.org
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Spectaculaire groei
drivebydownloadaanvallen
15-10-2009 - Volgens
beveiligingsspecialist G
Data groeit het aantal
drive-bydownloadaanvallen
de laatste maanden
spectaculair.
Aantal besmettingen
pc’s onder gemiddelde

Zoeken
Zoek op de site...
Zoek

Zoek vacature
Zoek in de ICT vacaturedatabase
van InIct
Klik hier

Online archief
Zoek- en downloadsysteem voor
alle gepubliceerde artikelen
Klik hier
Infosecurity Nieuwsbrief
Aanmelden voor de elektronische
nieuwsbrief
Klik hier
Ook interessant
- Black Hats Sessions Part VII
Hoe kunt u zelf eenvoudig
incident response doen? Wat
komt er kijken bij een volledig
forensisch onderzoek? Mis het
niet en kom luisteren naar wat
Walter Belgers, Ronald Vergeer,
Arnoud Engelfriet, Marnix Kaart
en Erwin van Eijk hierover
vertellen!
- IT Service Magazine
Het vakblad voor de IT-manager
en -beheerder
- LAN Magazine
Voor professionals in systeem- en
netwerkbeheer
- Software Tools Online
Online database met softwareontwikkeltools, databasetools en
beheer-tools.
- Storage Magazine
Onafhankelijk vakblad over
storage management
- TelecomExpo
De zesde editie van de vakbeurs
TelecomVak krijgt een andere
locatie, een andere naam en een
ander gezicht. Array Publications,
uitgever van onder andere
Telecommagazine, neemt het
belang van Libéma in de
vakbeurs TelecomVak over.

Infosecurity - Nieuws
14-10-2009 - Volgens
PandaLabs, het
onderzoekscentrum van
beveiligingsspecialist
Panda Security, ligt het
gemiddelde percentage
van het aantal besmette
desktops in Nederland
onder het wereldwijde
gemiddelde.
Gebruik sociale media
verdient regelgeving
13-10-2009 - Bedrijven
moeten duidelijke regels
stellen voor het gebruik van
sociale media en
persoonlijke mobiele
devices op de werkvloer.
Dit blijkt uit onderzoek van
de Economist Intelligence
Unit (EIU) in opdracht van
Trend Micro.
Harde schijven moeten
beter worden beveiligd
13-10-2009 - Volgens de
European Association for
Data Media Security
(EADMS) moeten data op
harde schijven beter
worden beschermd.
Daarom heeft de
organisatie een standaard
ontwikkeld voor het
vernietigen van harde
schijven.
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