
<Er zijn vele gevaren op internet waarvan u niet wilt
dat deze (bijvoorbeeld via de mail) in uw postvak IN 

terecht komen,zoals spam, virussen en phishing. 
Hieronder leest u wat Solcon zoal voor u doet./>

Mailcheck

Waken

Wat doet Solcon voor 
uw online veiligheid?

<Onze medewerkers van het Network Operations Center waken 24/7 over
uw internet om veiligheidsproblemen zoveel mogelijk te voorkomen./>

<Er zijn vele gevaren op internet waarvan u niet wilt
dat deze (bijvoorbeeld via de mail) in uw postvak IN 

terecht komen,zoals spam, virussen en phishing. 
Hieronder leest u wat Solcon zoal voor u doet./>

Bron: De vermelde percentages in de grafiek betre�en een gemiddelde, berekend over de periode 
februari – oktober 2017 van ontvangen mails via Solcon Secure Webmail.

<Een verdachte bron 
betreft mail afkomstig
van – volgens Solcon - 
onbetrouwbare IP-adressen./>
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<Uw mailbericht wordt 
gemarkeerd als spam na
toetsing door het Solcon 
Spamfilter op bepaalde 
eigenschappen in o.a. 
onderwerpregel 
en inhoud./> 

<De virusscanner van Solcon 
scant uw mail op bekende 
virussen./>

<Een ‘Clean’-status betekent 
dat er vanuit Solcon geen 
verdachte bronnen, spam, e.d. 
zijn geconstateerd. Echter 
als u geen spamfilter heeft 
geactiveerd op uw e-mail van 
Solcon, wordt uw e-mail niet 
via Solcon gescand. 
Ook dergelijke mail krijgt
de ‘clean’-status./> 

Tip: Vindt u dat u teveel spam in uw inbox 
aantreft? Verhoog dan via Serviceweb uw 
veiligheidsniveau van het spamfilter.
Dit werkt alleen als u gebruik maakt van 
Solcon Secure Webmail. 

Tip: Wist u dat u met 
het ISA®, hét Multimedia-
filter van Solcon  het 
risico op virussen op 
uw computer beduidend 
verminderd?

Waarborgen

<Percentages alle via Solcon Secure Webmail inkomende mail/>

<Het volledige productportfolio van Solcon is inmiddels een aantal
jaren ISO27001 gecertificeerd. Dit houdt in, dat  al onze producten, 
diensten en de daarvoor benodigde processen voldoen aan de normeisen
voor informatiebeveiliging. Onze Security Officer waarborgt, samen
met alle collega's, dat Solcon voortdurend aan deze eisen voldoet./>

ISO
27001

TEGENGEHOUDEN MAIL
VANWEGE VIRUSSEN
TEGENGEHOUDEN MAIL
VANWEGE VIRUSSEN

SCHONE
MAIL
SCHONE
MAIL

NOC NETWORK OPERATIONS   
CENTER
NETWORK OPERATIONS   
CENTER

SECURITY  
OFFICER
SECURITY  
OFFICER


