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Over ons

ALICE & BOB is jouw
professionele partner op
het gebied van personal
cyber
security.
We
gebruiken onze kennis en
vaardigheden om jou en je
gezin te beschermen tegen
de (online) bedreigingen
waar we vandaag de dag
allemaal mee te maken
hebben. Daarnaast bieden
we een helpende hand als
het helaas al te laat is en
je het slachtoffer bent van
cybercriminaliteit.

Onze missie: een wereld
creëren waar iedereen
zich veilig voelt.
ALICE & BOB is opgericht
door Joris Willemsen en Eva
Leenen. Joris is werkzaam

als ethical hacker bij een
internationale techgigant.
Bij ALICE & BOB vervult hij
de rol van cyber security
expert. Joris is in het bezit
van diverse certificaten,
namelijk het CEH- (Certified
Ethical Hacker) en het eCPPT
(eLearnSecurity
Certified
Professional
Penetration
Tester) certificaat.
Eva is projectmanager bij
ALICE & BOB. Zij is jouw vaste
contactpersoon als je met
ALICE & BOB in zee gaat. Ze
doet er alles aan om jouw
opdracht aan ALICE & BOB klein of groot - tot een goed
einde te brengen.
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Apparaten laten checken
Smartphone
Je gebruikt je telefoon werkelijk overal voor.
Mailen, het nieuws lezen, appen, even wat geld
overmaken… Maar wat als iemand anders
toegang krijgt tot je smartphone, bijvoorbeeld
door een virus of een malafide app? Dan zijn
de gevolgen niet te overzien. Met de telefoon
check onderzoeken we de veiligheidsrisico’s
van jouw smartphone. Door deze direct te
verhelpen, beschermen we jou, je smartphone
én je persoonlijke gegevens.

Laptop
Je laptop barst van de persoonlijke en vaak
zeer vertrouwelijke gegevens. Wij helpen je
graag om deze gegevens te beschermen.
Dit doen we door jouw laptop uitvoerig te
onderzoeken op veiligheidsrisico’s. Denk
hierbij aan slecht beveiligde accounts,
onveilige toolbars in de browser en malafide
programma’s. Vinden we kwetsbaarheden?
Dan komen we in actie en zorgen we ervoor
dat deze kwetsbaarheden niet misbruikt
kunnen worden.

Computer
Ook je computer is een bron van vertrouwelijke
gegevens. Denk hierbij aan je persoonlijke
en/of
zakelijke
correspondentie,
je
browsegeschiedenis, je betaalgegevens en
ga zo maar door. Door een verkeerde instelling,
een slecht beveiligd account of een virus
kunnen deze gegevens op straat komen te
liggen. Wij helpen je om dit te voorkomen. Na
onze computer check weet je zeker dat jouw
apparaat veilig is.
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Online check
Internet: we kunnen niet meer zonder. We gebruiken het niet alleen om het
nieuws te lezen, mailtjes te versturen en onze bankzaken te regelen, maar
ook om met elkaar in contact te blijven. Vandaag de dag is bijna iedereen
online actief. Op Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn en ga zo maar door.
Dit is een online aanwezigheid waar je je van bewust bent. Je hebt namelijk
zelf die accounts op Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn aangemaakt.
Maar is dit ook alles?

De kans is groot dat jouw online
aanwezigheid omvangrijker is dan je
denkt. Wie weet wordt jouw naam wel
misbruikt voor criminele doeleinden.
Of wellicht gebruikt iemand anders
jouw foto’s. En weet je wel zeker dat
jouw vertrouwelijke gegevens niet
online te vinden zijn? Jouw geheime
telefoonnummer kan zomaar ergens
op internet staan, zonder dat je dit weet.

“Veel mensen
zijn de grip
op hun online
aanwezigheid
verloren. Wij
geven we je de
controle terug.”
- Joris Willemsen

Dit soort zaken komen aan het licht bij
de online check. Met de online check
doen we onderzoek naar jouw online
aanwezigheid. Niet alleen op de voor
jou bekende kanalen, maar op het
volledige web. De online check gaat
verder dan het Googlen van je naam.
We onderzoeken alle kruimelsporen die
er door jou - of in jouw naam - door de
jaren heen zijn achtergelaten.
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Smart home check
Steeds meer mensen hebben ‘smart devices’ in huis. Denk hierbij aan
een televisie met internetverbinding, een video deurbel en camera’s
die je via een app kan bedienen. Deze slimme apparaten brengen je
gemak en comfort. Je hoeft bijvoorbeeld niet meer van de bank af te
komen om de lampen aan te doen. En als je kind in bed ligt, houd je
een oogje in het zeil met de video babyfoon.
Helaas brengen smart devices niet alleen voordelen met zich mee.
Ze zijn namelijk ook kwetsbaar voor virussen, malware en zelfs voor
hackers. Wil jij je 100 procent veilig voelen in je eigen huis? Maak dan
een afspraak voor de smart home check en laat je smart devices
onderzoeken door onze cyber security expert.

Wat is de smart home check?
Met de smart home check controleren we hoe veilig jouw
slimme apparaten zijn. De smart home check wordt altijd
uitgevoerd door een gecertificeerd ethical hacker. Deze
cyber security expert kent de denk- en werkwijze van
hackers en weet bovendien alles van virussen en malware.
Hij gebruikt zijn kennis om jouw apparaten te onderzoeken
op veiligheidsrisico’s.
Vinden we kwetsbaarheden tijdens de smart home check?
Dan komen we direct in actie. We voeren de noodzakelijke
maatregelen uit om de veiligheidsrisico’s direct weg te
nemen. Zo maken we van jouw huis een veilig thuis.
Meer weten? Maak dan een afspraak voor een intake met
onze cyber security expert. Een intake is altijd gratis en
vrijblijvend.
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360 graden view
Je maakt je zorgen om de beveiliging van je smartphone. Je bent
bang dat je laptop geïnfecteerd is met een virus. Of je vreest dat
jouw computer via een beveiligingslek kwetsbaar is voor hackers en
andere internetcriminelen.

‘‘

Je bent niet de enige. Uit recent onderzoek* blijkt dat 60 procent
van de Nederlanders zich zorgen maakt over hun online veiligheid.
En deze zorgen zijn terecht, want 39 procent van de ondervraagden
is daadwerkelijk slachtoffer geworden van praktijken als hacking en
phishing. Wij helpen je het heft weer in eigen handen te nemen. Dit
doen we met de 360 graden view.

Wat is de 360 graden view?

“Jouw
persoonlijke
cyber
security
audit”

De 360 graden view is een complete
cyber security audit voor één persoon.
Hierbij controleren we jouw telefoon(s),
laptop(s), computer(s) en tablet(s)
op
veiligheidsrisico’s.
Komen
we
kwetsbaarheden tegen? Dan nemen we
de
noodzakelijke
beveiligingsmaatregelen. Zo zijn jouw apparaten
gegarandeerd veilig. Voor nu en voor in
de toekomst.
De 360 graden view bestaat ook
uit een online check. Dit is een
uitgebreid onderzoek naar jouw online
aanwezigheid. De hoofdvraag: wat is
er over jou te vinden als je écht goed
zoekt? De online check gaat verder
dan het Googlen van je naam. We
onderzoeken alle kruimelsporen die er
door jou - of in jouw naam - door de
jaren heen zijn achtergelaten. Op basis
van dit onderzoek geven we advies om
jezelf online beter te beschermen.

*Naar een onderzoek van Computer!Totaal,
gepubliceerd op NU.nl.
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€14,95 per
maand
A&B Home Protector
Wat veel mensen niet weten, is dat
thuisnetwerken niet veilig zijn. Ook als je
WiFi-netwerk beveiligd is met een (sterk)
wachtwoord, is dit netwerk kwetsbaar.
Sterker nog, ieder thuisnetwerk kan snel
en eenvoudig gehackt worden. En wordt
jouw thuisnetwerk gehackt, dan zijn alle
apparaten die met dit netwerk verbinden
ook in gevaar. Wil je écht veilige WiFi? Dan
heb je meer nodig dan een wachtwoord.
Bescherm jouw thuisnetwerk met de A&B
Home Protector.

De A&B Home Protector is een alarm
voor je WiFi. Dit slimme apparaat wordt
aangesloten op je thuisnetwerk en geeft
een melding bij verdachte activiteiten.
Wij houden deze meldingen realtime in
de gaten en grijpen direct in als dit nodig
is. Zo vormen we een sterke en effectieve
frontlinie tegen internetcriminelen. En dit
voor slechts €14,95 per maand, inclusief
24/7 monitoring.
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A&B Virtual Private Network
Veiligheid

Al je internetverkeer
wordt versleuteld.

Anonimiteit

Je gegevens worden
afgeschermd.

Een Virtual Private Network creëert
een beveiligde verbinding tussen een
apparaat en het internet. Gebruik je een
VPN, dan wordt jouw internetverkeer
versleuteld verstuurd. Hierdoor kunnen
derden niet bij jouw data komen.
Daarnaast zorgt een Virtual Private
Network voor anonimiteit. Met een VPN
zijn jouw IP-adres en je locatie niet langer
zichtbaar voor derden. Hierdoor is het
onmogelijk om vertrouwelijke informatie
over jou te vergaren.

Altijd en overal
Een VPN beschermt
je 24/7.

ALICE & BOB heeft een eigen VPN. Dit
veilige en betrouwbare Virtual Private
Network kunnen we op al jouw apparaten
installeren. Denk hierbij aan je laptop, je
computer en je smartphone. Je bepaalt
zelf welke apparaten je wil beveiligen
met een VPN. Na de installatie profiteer je
direct van de voordelen van een Virtual
Private Network: veiligheid en anonimiteit.
Meer weten over onze het A&B Virtual
Private Network? Neem gerust contact
met ons op.
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A&B Premium Antivirus

350.000

350.000. Dat is het aantal virussen,
trojaanse paarden en andere schadelijke
bestanden
dat
antivirusprogramma’s
iedere dag weer detecteren*. Een schokkend
aantal. Waar het vroeger verstandig was om
een goed antivirusprogramma te installeren,
is dit vandaag de dag een absolute must.
Alleen met goede antivirussoftware kun
je jouw apparaat beschermen tegen de
onvoorstelbaar grote dreiging van buitenaf.
Er zijn vele gratis antivirusprogramma’s.
Sommige antivirusprogramma’s zijn goed,
andere iets minder. Het is van groot belang
om een hoogwaardig antivirusprogramma
te gebruiken. Een matig programma
beschermt je niet alleen slecht, maar geeft
je bovendien een vals gevoel van veiligheid.
Je bent in de overtuiging dat jouw apparaat
goed beschermd is. Maar in feite staan de
deuren nog altijd wagenwijd open voor
virussen, malware en andere schadelijke
bestanden.
Wil je jouw apparaat optimaal beschermen?
Kies dan voor het A&B Premium Antivirus.
Deze
hoogwaardige
antivirussoftware
biedt de beste beveiliging van het moment.
De software maakt gebruik van Artificial
Intelligence (AI) om alle soorten bedreigingen
te herkennen. Zelfs bedreigingen die bij
andere antivirusprogramma’s nog niet
bekend zijn. Normaliter is deze software
enkel beschikbaar voor zakelijke klanten.
Via ALICE & BOB kun je deze software ook als
consument gebruiken. En dit voor slechts
€9,95 per maand.

*Naar een onderzoek van AV-TEST Institute, gepubliceerd
op AV-TEST.org.
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Contact
085 - 303 46 49
info@alicebob.nl
www.alicebob.nl
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085 - 303 46 49
info@alicebob.nl
www.alicebob.nl

