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Zorgeloze beveiliging voor pc’s, mail en cloud apps

Worry-Free Services van Trend Micro™ biedt een suite van drie beveiligingsproducten voor Windows- 
en Mac-apparaten, voor mail- en cloudapplicaties. Worry-Free Services helpt u om cyberaanvallen, 
zoals phishing of malware, effectief en efficiënt te pareren. Bovendien krijgt u tools om de aanval 
te onderzoeken en de schade te herstellen. De beveiligingsproducten sluiten nauw aan op uw 
zakelijke internetaansluiting van Vodafone of Ziggo, op uw Microsoft 365-cloudomgeving en op uw 
mobiele toestelbeheer. Worry-Free Services is eenvoudig te bestellen, uit te rollen en te beheren. 
Vodafone kan u ondersteunen wanneer u meer geavanceerde wensen heeft in configuratie of 
integratie in uw organisatie.

Trend Micro™ Worry-Free Services voor optimale cyberbeveiliging

U heeft de keuze uit drie Trend Micro™ Worry-Free-producten die u op verschillende niveaus ondersteunen op 
het gebied van cyberbeveiliging. Vodafone ontzorgt u verder door eenvoudige aanschaf en beheer van licenties, 
klantenservice en ondersteuning in de configuratie en uitrol. 

Worry-Free Services Worry-Free Services Advanced Worry-Free XDR

Worry-Free Services
+ Email & Cloud App-protectie

Worry-Free Services Advanced
+ Detectie & Respons

Endpoint-protectie

Bescherm uw Windows-, 
Mac-of Chromebook-

apparaat (endpoint) met de 
nieuwste toonaangevende 

beveiligingsmogelijkheden zoals 
anti-malware, antiphishing en 
bescherming tegen de meest 

recente kwetsbaarheden in 
besturingssystemen. 

Breid uw endpoint-protectie 
uit met bescherming van uw 

e-mailplatform en van alle 
cloudapplicaties zoals Microsoft 
365, Google, Dropbox, Salesforce 

en andere cloud platforms.  

Completeert endpoint-, 
mail- en cloudbescherming 
met geavanceerde tools om 
onderzoek te doen waar de 

bedreigingen vandaan komen 
en hoe u hier nog beter op kunt 

reageren (detection & response).

2. 3.1. meest 
gekocht
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Hoe helpt Worry-Free Services om uw organisatie te beschermen…

De belangrijkste Worry-Free Services features 

Kenmerken Worry-Free 
Services

Worry-Free  
Services Advanced

Worry-Free 
XDR

Endpoint beveiliging

Ondersteuning voor Windows, Mac OS en Chromebook

Antimalware en gedragsanalyse

Voorspellende en runtime machine learning

Bescherming van kwetsbaarheden / virtuele patching

Volledige schijfversleuteling

Applicatiebeheer

Geïntegreerde endpoint DLP

Apparaatbeheer

Web beveiliging

Webreputatie en URL-filtering

Mobiele beveiliging en beheer

Inclusief 2 Android/iOS-licenties (beperkt aantal functies)

Email and Collaboration Security

Cloud e-mailgateway met DLP

API-gebaseerde Microsoft 365 / G Suite-beveiliging

Cloud Sandboxing

BEC en inloggegevens phishing-beveiliging

Box & Dropbox-beveiliging

Cross-Layer Detection and Response (XDR)

Correleert gegevens automatisch tussen e-mail en end point in één console

Geautomatiseerde detectie, sweeping, opsporing en analyse van de begin oorzaak

Geavanceerde detectie van bedreigingen door middel van cloud-sandboxing
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Malware 
komt aan op endpoint

Malware 
verlaat endpoint

Opslag Uitvoering

GebruikInstallatie VerlatenBinnenkomst

E-mail Platform
& Cloud Apps Detection & Response 

(XDR)

Endpoint

Netwerk
Mail/IM

USB

Browser-protectie
Apparaatbeheer

Webreputatie
URL filter

Mailgateway met DLP
Phishingbescherming

Cloud container/sandbox
M365/Gsuite/Box/...

Voorspellend machinaal leren
Applicatiebeheer

Versie/patch-bescherming
Bestandstypebescherming

Uitvoerend machinaal leren
Gedragsanalyse

Uitvoeringsbescherming
Geheugen(script)analyse

Webreputatie
Dataverliespreventie

(DLP)
URL filter

Datadiefstal (exfiltratie)
Command&Control (botnet)

Laterale beweging / 
Netwerkpenetratie

Correleert alle data in één XDR-console
Automatische opsporing en analyse van oorzaak
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Advies & Support

• Wilt u de Worry-Free Services in één keer goed 
inrichten en uitrollen in uw organisaties, vraag 
dan de hulp van onze ervaren consultants.  

• Vodafone heeft een speciaal ingerichte 
helpdesk voor beveiligingsproducten en 
-diensten voor al uw vragen, operationele 
incidenten of de integratie met internet, 
cloudapplicaties of device management.  

• Mist u nog wat om uw organisatie te 
beschermen, neem dan contact op met onze 
Accountmanager of Business Partner voor alle 
mogelijkheden.

Alle voordelen van Trend Micro™ 
Worry-Free Services voor uw bedrijf  
op een rijtje

1. Volledige cyberbescherming voor uw bedrijf  
Worry-Free Services beschermt Windows-, Mac- 
en Chromebook-apparaten, webtoegang via 
Vodafone, Ziggo en andere aanbieders, en uw mail- 
& cloud app-platforms (zoals Office 365) tegen 
cyberbedreigingen.  

2. Eenvoudig te implementeren en onderhouden 
Worry-Free Services wordt geleverd via één 
cloudplatform, één centrale portal en één 
eindgebruikersapp. Vodafone ondersteunt u in 
advies, uitrol en beheer. 

3. Meest geavanceerde bescherming tegen de 
nieuwste dreigingen 
Worry-Free Services zijn ontworpen om aan alle 
cyberbeveiligingsbehoeften van uw organisatie 
te voldoen met technieken om alle gaten in de 
beveiliging te dichten. 

4. Verbeterde productiviteit van uw werknemers  
Worry-Free Services biedt URL-filtering die 
zekerstelt dat gebruikers tijdens werkuren 
uitsluitend veilige, functionele sites bezoeken. 
Met applicatiebeheer kunt u ongewenste apps op 
apparaten blokkeren. 

5. Bescherming van uw gevoelige data in de cloud  
Worry-Free Advanced versterkt de beveiliging van 
mail- en clouddata in hoge mate. Mails worden 
geschoond van gecompromitteerde links en 
geïnfecteerde bestanden en cloud data wordt 
continue gescand. 

6. Eenvoudig dreigingen detecteren en erop 
reageren  
Worry-Free XDR biedt uitgebreide mogelijkheden 
voor detectie en respons om gerichte aanvallen te 
ontdekken en te verijdelen. Door dreigingsdata te 
correleren ontstaat er een helder beeld waarmee 
de herkomst en verspreiding van geavanceerde 
aanvallen bepaald kunnen worden en u actie kunt 
ondernemen. 

Over Trend Micro™

Trend Micro™ is wereldwijd leider in cybersecurity-
oplossingen voor consumenten en organisaties. Met 
meer dan 6.500 medewerkers in 50 landen worden 
meer dan een half miljoen grote en kleine organisaties 
beveiligd tegen cyberaanvallen. Trend Micro™ staat 
al jarenlang consequent vermeld in alle ‘leiders’-
segmenten van de toonaangevende analistenrapporten 
van Gartner, IDC en Forrester. Vodafone heeft een 
wereldwijde strategische samenwerking met Trend 
Micro™ op het gebied van cybersecurity.

Meer informatie en bestellen

Meer informatie over Trend Micro™ Worry-Free Services vindt op Vodafone Business 
Marketplace:  marketplace.vodafone.nl. Als klant kunt u hier direct licenties en 
services bestellen. U kunt natuurlijk ook contact opnemen met uw Accountmanager 
of Business Partner van Vodafone.  
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http://www.marketplace.vodafone.nl
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