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Real-time Phishing Detection

,
Verzamel inzicht in uw
domein misbruik

Detecteer e-mail phishing
campagnes direct

Reageer direct op een
phishing aanval

E-mail phishing is één van de grootste cyber security problemen van
dit moment waarbij 1 op de 99 e-mails een phishing aanval betreft. Veel
organisaties lopen tegen problemen aan omdat deze cyber aanvallen
buiten de span of control van de organisatie vallen. Wilt u inzicht hebben
in extern e-mailverkeer die vanuit uw merknaam is verzonden? En
hiermee eventuele imagoschade door e-mail phising voorkomen?
De SMT Real-time Phishing Detection oplossing biedt u real-time inzicht
in een e-mail phishing aanval inclusief informatie over de cyber
criminelen.
SMT heeft een oplossing ontwikkeld die
verschillende technologieën combineert met
als resultaat een detectiesysteem dat in een
vroeg stadium e-mail phishing kan opsporen.
De oplossing creëert direct inzicht wanneer
een phishing campagne is verzonden vanuit uw
domeinnaam. Normaal gesproken gaat dit geheel
buiten het zicht en scope van uw SOC team.
Synergie door te combineren
Voor deze oplossing wordt gebruik gemaakt van
het SMT EDAP® platform, waarbij SPF, DKIM,
DMARC en DNS-logs worden samengevoegd om
dit inzicht te genereren. Deze informatie geeft de
e-mailcampagnes weer die uw domeinnaam
misbruiken op het moment dat ze worden
verstuurd. U kunt direct contact opnemen met
de politie en uw doelgoep waarschuwen om uw
merknaam te beschermen.

De oplossing wordt direct in de DNS records
geïmplementeerd. Een enkele fout kan er al
voor zorgen dat de organisatie urenlang geen
e-mails kan versturen of ontvangen. Hierdoor zijn
het complexe en foutgevoelige handelingen die
worden uitgevoerd.
De duur van het implementatietraject is afhankelijk
van het aantal domeinnamen van de klant, er is
een verschil of het er tien of meer dan honderd
zijn. Naast het aanpassen van de DNS records zijn
ook de DNS logs nodig, toegang hiertoe is dus
essentieel.
Onze consultants hebben hier ervaring mee en
ondersteunen uw SOC team hierbij!

Wilt u meer weten over deze oplossing?
Neem dan contact op met onze experts!
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info@smtware.com
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