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Awareness sessie eindgebruikers

Presenter
Presentation Notes
Wat is belangrijk voor IT- en informatiebeveiligingWat kunnen jullie zelf doenTips en voorbeelden meegeven



Om te beginnen: een filmpje



En nu iets over onze identiteit. Onze echte.
Karel Titeca
• Verantwoordelijke Communicatie, Servicepunt & Opleiding bij ICTS
• Géén security-expert
• Wel vaak bezig met creëren van awareness bij eindgebruikers.
• Betrokkenheid bij e-mune vanuit zowel helpdesk, communicatie als 

opleidingen

Bart Denys
• Beveiligingscoördinator ICTS
• Security-expert
• Ook vaak bezig met creëren van awareness bij eindgebruikers, maar ook bij 

IT-ers
• Betrokkenheid bij e-mune voor opleidingen, website, communicatie en 

campagnes



Over wat spreken we?







Wat en wie is er 
eigenlijk nog te 
vertrouwen?
En waarom zou een hacker
mij hacken?



Veel redenen…
Geld

Presenter
Presentation Notes
Data verzamelen = kennis verzamelen, vaak politiek geladenData misbruiken kan veel geld opleverenBv.: identiteitsdiefstal, geld afhalen,…O.a.: Geld / Maffia / Spionage / tegen overheden / Fraude / Frustratie / Onrecht / Oorlogen / Confidentiële data



Veel redenen…
Maffia



Veel redenen…
Confidentiële data



Veel redenen…
Confidentiële data













“Is dat mijn probleem?”

• Er is veel data 
• Er zijn veel digitale toestellen
• Alles wordt draadloos
• Hacking is meer dan een sport geworden

• Gevolg: moeilijkheden om alles te beschermen
 Maar toch kunnen we zelf iets doen… want het is 
iedereens probleem
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Presentation Notes
Een email hack heeft veel gevolgen. Er is een directe link met andere account en vooral maakt men gebruik van ‘trust’. Stel dat er een mail wordt verstuurd naar je vrienden uit je adresboek met de vraag naar bv financiële data, dan zal men daar misschien sneller op reageren omdat het van jou komt.De data die men verkrijgt wordt vaak te koop aangeboden. Afhankelijk van wat de account inhoudt wordt meer geld gevraagd. Via dit underground circuit worden veel zaken verhandeld.Maar denk nu zelf maar eens verder: als je overal eenzelfde wachtwoord hebt dat nooit wijzigt, juist, dan is het niet zo moeilijk toch?





Moeten we bang zijn?

Presenter
Presentation Notes
De cijfers liegen niet: niet veel nodig opdat mensen persoonlijke gegevens meegeven.



Belangrijkste boodschap:

GEZOND VERSTAND!



Gezond verstand



Gezond verstand

Presenter
Presentation Notes
Landschapsburo’s zijn moeilijker te beveiligen dan eigen kantoren.Vandaar alles wat vast kan gemaakt worden, vastmaken; alles wat kan afgesloten worden, afsluiten.











Social engineering
• Hoe kom ik je wachtwoord te weten?

https://www.youtube.com/watch?v=opRMrEfAIiI

Presenter
Presentation Notes
Netwerksites zijn een bron van informatieOud papierPhishing van gegevensHacken van computersMeeluisteren of meekijken (camera’s, keyloggers,…)Kopiëren van bankkaartgegevensInbraak in huizen, auto’s,…SpywareMaar ook via enquêtes, interviews op straat, via telefoon,…Tips:Let steeds op dat niemand meekijkt of meeluistert, zeker niet bij het ingeven van codes of wachtwoordenPas op met vragenlijsten, zeker gepersonaliseerd. Zet nooit je thuisadres onder ‘thuis’ in de GPSReageer nooit op mails waar men je de wereld belooft of beweert dat je een erfenis hebt ontvangen of de lotto hebt gewonnenGebruik ook op het Internet goede complexe wachtwoorden, maar gebruik voor de verschillende soorten toepassingen altijd verschillende wachtwoordenGebruik je gezond verstand, wees beleefd en geef nooit te veel informatie op open fora of websites.



Only in America? Niet echt…

https://www.youtube.com/watch?v=6uknozuNBG0

https://www.youtube.com/watch?v=6uknozuNBG0


De campagne



Centrale ‘kapstok’
• Samenwerking met KU Leuven agentschap 



Blijvende communicatiecampagne 
• Doelstellingen

o Algemeen: sensibilisering rond informatiebeveiliging
o Concreet: 

• Beveiligingswebsite kenbaar maken
• Ad-hoc communicatie op moment van acuut 

beveiligingsprobleem (vb. phishing golf)

• Doelgroep
o Personeel
o Studenten









www.kuleuven.be/e-mune



10 sleutels voor de eindgebruiker
1. Gebruik van sterke wachtwoorden
2. Gebruik schermbeveiliging en goede fysieke beveiliging
3. Gebruik anti-virus, anti-spy en firewalls
4. Ga voorzichtig om met confidentiële informatie
5. Pas op met open draadloze netwerken
6. Wees voorzichtig met data in ‘the cloud’
7. Wees voorzichtig met sociale netwerken
8. Update software
9. Beperk toegangsrechten zo veel mogelijk
10.Neem tijdig backups
11.…





Privacy



Privacy

Presenter
Presentation Notes
Veel wetgeving… Europees Verdrag van de Rechten van de MensBelgische GrondwetWet ter bescherming van persoonsgegevensWet ter bescherming van persoonlijke levenssfeer tegen afluisteren, kennisnemen en openen van privécommunicatie en -telecommunicatieWet inzake informaticacriminaliteitCAO Nr. 81Wet betreffende de elektronische communicatie Wet houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatieData Protection Directive 95/46/ECWet betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma’sWet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevensAuteursrechtPortretrechtCookielaw…





KU Leuven
ICT Gedragslijn



ICT-Gedragslijn KU Leuven
Samenvatting personeel:
https://admin.kuleuven.be/personeel/intranet/regelgeving/gebruik-ict-middelen
Volledige tekst personeel (ook internettoegankelijk):
https://admin.kuleuven.be/personeel/ict-gedragslijn-personeel

Samenvatting studenten:
http://www.kuleuven.be/studenten/ictgedragslijn.html
Volledige tekst studenten:
http://www.kuleuven.be/studenten/pdf/ict-gedragslijn-studenten.pdf

https://admin.kuleuven.be/personeel/intranet/regelgeving/gebruik-ict-middelen
https://admin.kuleuven.be/personeel/ict-gedragslijn-personeel
http://www.kuleuven.be/studenten/ictgedragslijn.html
http://www.kuleuven.be/studenten/pdf/ict-gedragslijn-studenten.pdf


ICT-Gedragslijn KU Leuven
• Interessante (en verplichte) lectuur met o.a.:

o Netwerkgedrag worden gelogd + controle van de goede werking
o Niet info verspreiden die imago schaadt; beledigend is; schade aan derden 

toebrengt; strijdig is met de openbare orde of goede zeden 
o Persoonlijke gebruikersrechten en licenties doorgeven aan derden
o Nooit meedelen van gebruikersnaam en wachtwoord (aan NIEMAND! –

Geen Helpdesk , e-mail, website,…) – verantwoordelijk
o Beveiligen van ALLE  ICT-middelen
o Virusscanner
o KU Leuven is niet verantwoordelijk voor verlies van private data
o …
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Presentation Notes
Regels voor het gebruikOngeoorloofd gebruikVerantwoordelijkhedenToegelaten persoonlijk gebruik 



Illegaal downloaden
- Illegaal downloaden van auteursrechterlijk beschermde 

werken is strafbaar!
- Boeken, publicaties, muziek, films, tv-series, 

computerprogramma’s,…
- Straffen kunnen oplopen van 3 maand tot 3 jaar celstraf en 

boetes van 100 tot 100.000 Euro

Presenter
Presentation Notes
Illegale softwareGebruik te veel licentiesOnterechte downloadsSoftwarebedrijven zetten auditoren inKan hoge schadevergoedingen opleveren



Gebruik sterke 
wachtwoorden



Wachtwoorden

Presenter
Presentation Notes
We leren niet. Voor ons kan dit met het u-nr niet MAAR waar geen policy staat (bv x-accounts) kan het wel! En vaak springen we het slordigst om met de ruimste rechten.Wie wijzigt regelmatig al zijn accounts? Dus ook X-account?





https://www.youtube.com/watch?v=G7OjR799P_E

Presenter
Presentation Notes
Wachtwoorden en loginnamenWijzigen als er vermoeden van misbruik is of wanneer de beheerder dit vraagtComplexe wachtwoordenWachtwoorden niet aan derden meedelen of zelf een account & wachtwoord van iemand anders gebruikenWachtwoorden kraken of raden is verbodenWachtwoorden niet zichtbaar opslaanVoorzichtig als men wachtwoorden ingeeftVoorzichtig op publieke plaatsenAndere wachtwoorden voor KU Leuven en andere applicaties (internet / thuis / …) Iedere gebruiker is verantwoordelijk en aansprakelijk voor wat onder zijn/haar loginnaam en wachtwoord gebeurt



Sterke wachtwoorden
- Tips:

- Beveilig alle toestellen

- Langer is sterker: moeilijker te kraken
- Variëteit is beter: zelfs als het technisch niet afgedwongen wordt, kies voor kleine én 

grote letters, cijfers én symbolen,…
- Gebruik geen voor de hand liggende woorden, zoals familie, geboortedatum, adres, 

departement,…

- Zorg voor een wachtwoord dat je kan onthouden zodat je het niet moet opschrijven

http://www.google.be/imgres?q=password+security&start=260&hl=nl&safe=off&biw=1920&bih=985&tbm=isch&tbnid=Np_MMONtZSN94M:&imgrefurl=http://blog.nskinc.com/IT-Services-Boston/?Tag=strong%20passwords&docid=gd7fx2w0GZMqvM&imgurl=http://blog.nskinc.com/Portals/62040/images//Compliance-resized-600.jpg&w=600&h=525&ei=TYAGUK6WGMTwsgaTq-XgBg&zoom=1&iact=hc&vpx=1637&vpy=590&dur=591&hovh=210&hovw=240&tx=161&ty=110&sig=113575587674987871362&page=6&tbnh=144&tbnw=165&ndsp=52&ved=1t:429,r:34,s:260,i:27
http://www.google.be/imgres?q=password+security&start=260&hl=nl&safe=off&biw=1920&bih=985&tbm=isch&tbnid=Np_MMONtZSN94M:&imgrefurl=http://blog.nskinc.com/IT-Services-Boston/?Tag=strong%20passwords&docid=gd7fx2w0GZMqvM&imgurl=http://blog.nskinc.com/Portals/62040/images//Compliance-resized-600.jpg&w=600&h=525&ei=TYAGUK6WGMTwsgaTq-XgBg&zoom=1&iact=hc&vpx=1637&vpy=590&dur=591&hovh=210&hovw=240&tx=161&ty=110&sig=113575587674987871362&page=6&tbnh=144&tbnw=165&ndsp=52&ved=1t:429,r:34,s:260,i:27
http://www.google.be/imgres?q=password+security&start=312&hl=nl&safe=off&biw=1920&bih=985&tbm=isch&tbnid=1fczrxC-8DcH0M:&imgrefurl=http://www.pcmagme.com/2012/03/password1-is-the-no-1-password-employed-by-business-users/&docid=atST36Qy4E-8dM&imgurl=http://www.pcmagme.com/wp-content/uploads/2012/03/Common-Passwords.png&w=1600&h=511&ei=TYAGUK6WGMTwsgaTq-XgBg&zoom=1&iact=hc&vpx=1408&vpy=364&dur=1238&hovh=127&hovw=398&tx=172&ty=67&sig=113575587674987871362&page=7&tbnh=61&tbnw=191&ndsp=54&ved=1t:429,r:52,s:312,i:247
http://www.google.be/imgres?q=password+security&start=312&hl=nl&safe=off&biw=1920&bih=985&tbm=isch&tbnid=1fczrxC-8DcH0M:&imgrefurl=http://www.pcmagme.com/2012/03/password1-is-the-no-1-password-employed-by-business-users/&docid=atST36Qy4E-8dM&imgurl=http://www.pcmagme.com/wp-content/uploads/2012/03/Common-Passwords.png&w=1600&h=511&ei=TYAGUK6WGMTwsgaTq-XgBg&zoom=1&iact=hc&vpx=1408&vpy=364&dur=1238&hovh=127&hovw=398&tx=172&ty=67&sig=113575587674987871362&page=7&tbnh=61&tbnw=191&ndsp=54&ved=1t:429,r:52,s:312,i:247


Sterke wachtwoorden
- Tips:

- Deel wachtwoorden aan niemand mee, niet aan collega’s, via mail of websites, zelfs 
niet aan service desk

- Sla je wachtwoorden nooit onbeveiligd op en schrijf ze nooit op

- Wijzig je wachtwoorden regelmatig
- Gebruik verschillende wachtwoorden voor verschillende toepassingen
- Wijzig initiële wachtwoorden onmiddellijk
- Geef je wachtwoord enkel in op vertrouwde plaatsen

http://www.google.be/imgres?q=password+security&hl=nl&safe=off&biw=1920&bih=985&tbm=isch&tbnid=cy-bE7lHjwTffM:&imgrefurl=http://blog.coresecurity.com/2012/06/08/linked-passwords-not-a-good-idea/&docid=9tbrqeKWfzWB3M&imgurl=http://blog.coresecurity.com/wp-content/uploads/2012/06/Password-sticky3.jpg&w=300&h=281&ei=TYAGUK6WGMTwsgaTq-XgBg&zoom=1&iact=hc&vpx=1181&vpy=141&dur=1105&hovh=217&hovw=232&tx=120&ty=123&sig=113575587674987871362&page=1&tbnh=145&tbnw=162&start=0&ndsp=44&ved=1t:429,r:5,s:0,i:83
http://www.google.be/imgres?q=password+security&hl=nl&safe=off&biw=1920&bih=985&tbm=isch&tbnid=cy-bE7lHjwTffM:&imgrefurl=http://blog.coresecurity.com/2012/06/08/linked-passwords-not-a-good-idea/&docid=9tbrqeKWfzWB3M&imgurl=http://blog.coresecurity.com/wp-content/uploads/2012/06/Password-sticky3.jpg&w=300&h=281&ei=TYAGUK6WGMTwsgaTq-XgBg&zoom=1&iact=hc&vpx=1181&vpy=141&dur=1105&hovh=217&hovw=232&tx=120&ty=123&sig=113575587674987871362&page=1&tbnh=145&tbnw=162&start=0&ndsp=44&ved=1t:429,r:5,s:0,i:83




https://www.youtube.com/watch?v=Srh_TV_J144



Only in America? Niet echt…



http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2407168,00.asp



http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2475964,00.asp



En toen kwam de sint



4 december 2014… een mailtje van de sint



sinterklaas@kuleuven.be

Presenter
Presentation Notes
Wat merkte je: een kadootje – ja – en binnen 15 min hadden enorm veel mensen gereageerd. (98 op 250 medewerkers) Perfect geblokkeerd!Tuurlijk: we deden er voor maar dus niets is wat het lijkt. Het mailadres kan gespoofd zijn; de link kan iets verdachts hebben.

mailto:sinterklaas@kuleuven.be




De sintmail in cijfers
• 200 ontvangers binnen CRD
• Binnen de 20 minuten na verzending:

o 98 unieke IP-adressen hebben geklikt
o 78 unieke IP-adressen hebben iets met een “u” ingevuld
o ~ 40% van de ontvangers probeerde in te loggen

o Binnen 15 minuten voldoende meldingen om alarm te 
slaan en blokkering te starten

o Typisch kan een blokkering binnen 5 minuten



Ver gezocht? Niet echt…

Presenter
Presentation Notes
2 jaar geleden was er een bijna exacte kopie van de centrale logon. Hier kan je ook aan de URL zien dat het niet van KU Leuven komt.



Ver gezocht? Niet echt…

Presenter
Presentation Notes
2 jaar geleden was er een bijna exacte kopie van de centrale logon. Hier kan je ook aan de URL zien dat het niet van KU Leuven komt.





https://admin.kuleuven.be/icts/e-mune/intranet/uitzonderingen-op-de-centrale-login







Gebruik 
schermbeveiliging en 
sluit lokalen



Toegangscontrole
o Open omgeving

• Laat vreemden niet zo maar binnen omdat ze het vragen
• Vraag steeds wie hun interne opdrachtgever is en contacteer deze.

Presenter
Presentation Notes
Zelfs met toegangsdeuren met badges, wees alert.Steek geen spie onder de deur.Laat niet zo maar iemand binnen die aan de deur staat te wachten.



Toegangscontrole
o Open omgeving

• Als je de laatste bent die een afsluitbaar lokaal verlaat, sluit dan het 
lokaal!

• Lock altijd je PC als je je werkplek (even) verlaat – schermbeveiliging

• Indien mogelijk: sluit kasten af!

• In toegankelijke ruimtes best alle PC’s en telefoons vastmaken met 
kabels

Presenter
Presentation Notes
Landschapsburo’s zijn moeilijker te beveiligen dan eigen kantoren.Vandaar alles wat vast kan gemaakt worden, vastmaken; alles wat kan afgesloten worden, afsluiten.



Gebruik anti-
virusprogramma’s, 
anti-spyware en 
persoonlijke firewalls



Virussen en malware

Presenter
Presentation Notes
Veel soorten:Virussen – programmaatje met handeling gebruiker (mailen) Wormen – autonome verspreiding (bv adresboek)Trojaanse paarden – kwaadaardige toepassingHoax – valse waarschuwingenSpyware – info bekijken en doorsturenBrowserkapers – overname browser of gedeeltesKeyloggers – toetsaanslagen bijhouden en doorsturenCryptolockers – encrypteren van bestanden en geld eisen





Presenter
Presentation Notes
Tips:Denk goed na als je iets installeert waarvan de oorsprong niet gekend is. Open geen documenten en attachments van onbekende oorsprong of waarvan je de afzender niet kent.Gebruik op alle toestellen die aan een netwerk gekoppeld worden anti-virussoftware en anti-spysoftware.Scan alle nieuwe bestanden, mails,… die op het toestel komenScan regelmatig het volledige toestelMaak dat de beveiligingssoftware steeds up-to-date isStel persoonlijke firewalls in zodat geen ongevraagd verkeer kan opgezet worden met je PC



Gebruik wel je gezond verstand!
- Welke software nemen?

- Vermijd valse anti-virussoftware

- Vaak is dit reclame, spam, malware,…

Your computer is infected with several viruses!
Click here to download your free anti-virus 

software!

Presenter
Presentation Notes
Tips:Klik nooit op pop-ups met reclame voor anti-virussoftware en anti-spysoftwareSchaf enkel gekende software aan, al dan niet gratis (McAfee, Norton, AVG,…)Download nooit software van onbekende aanbieders – vraag desnoods raad!Hou de software up-to-date door regelmatig de laatste versie te installeren (zowel beveiligingssoftware maar ook het OS, browsers en andere software)Scan regelmatig volledig je toestellenLaat de scans ook automatisch lopen bij bv inladen van attachmentsBackup regelmatig je belangrijke bestanden



Ga voorzichtig om met 
vertrouwelijke 
informatie







Wees voorzichtig met 
het aanloggen op 
open draadloze 
netwerken



Open draadloze netwerken

Presenter
Presentation Notes
Tips:Pas op met cybercafés: niets gekend over de beveiliging en of er bv. keyloggers in plaats zijnIndien toch nodig: wijzig steeds je wachtwoorden na de reis zo snel mogelijkPas ook op met open draadloze netwerken:Eerste wat we allemaal doen is inloggenVaak niet beveiligdOnwetend wie er allemaal meekijkt of –luistertToch ingelogd geweest? Wijzig dan onmiddellijk je wachtwoorden als je op een betrouwbaar netwerk ingelogd bent!



Wees voorzichtig met 
het plaatsen van data 
in “the cloud”

Presenter
Presentation Notes
Risico’s CloudGeen controle over de beveiliging (wie kan er echt aan mijn data?)Wie is er eigenaar van de data als ik ze op het internet zwier?Wat als de toepassing ophoudt te bestaan of ergens geblacklisted wordt zodat je niet meer aan je data kan?Is de data echt weg als jij deze verwijderd?Tips:Zet alleen openbare data in ‘the cloud’Beveilig zo veel mogelijk wat kanRestricteer de toegangen zelf zo veel mogelijk







Wees voorzichtig met 
het verspreiden van 
informatie via sociale 
netwerksites



Sociale netwerken
- Grotere populariteit
- Veel gegevens
- Beveiliging niet altijd even goed of gekend
- Vaak gebruikt voor social engineering
- 100% verwijderen is vaak zeer moeilijk en niet te 

controleren
- Publieke gegevens die snel de wereld rond gaan
- Sociaal netwerk vaak eigenaar van de content die jij post





Sociale netwerken

http://glambits.mediacreations.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2012/03/will-ferrell-looking-at-twitter-in-washroom.jpg
http://glambits.mediacreations.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2012/03/will-ferrell-looking-at-twitter-in-washroom.jpg




Sociale netwerken

Presenter
Presentation Notes
Tips om reclame na te gaan of die reclame wel echt is:Geloof de mooie beloftes niet altijd en ga na of het wel allemaal realistisch is. Loterijen waar je niet aan deel genomen hebt; grote bedragen die je kan winnen;… tonen vaak bedrog aanGa ook na of de reclame geplaatst is op de website van de firma zelf. Meestal zijn pagina’s die niet van de firma komen, valse pagina’s. Vertrouw deze dan niet blindelings!













Update je software



http://www.gfi.com/blog/most-vulnerable-operating-systems-and-applications-in-2014/

https://nvd.nist.gov/

http://www.gfi.com/blog/most-vulnerable-operating-systems-and-applications-in-2014/
https://nvd.nist.gov/


Android



Mac / iOS



Jailbreak

Presenter
Presentation Notes
Sterke wachtwoorden en pincodes moeten maar besef dat er ook soms lekken zijn…



Windows



Linux



Einde ondersteuning



Internet Browsers



Add-ons



Software

Presenter
Presentation Notes
Zwakheden in allerlei applicaties worden uitgebuit door hackers zodat ze malware kunnen op je computer installeren of je computer kunnen misbruikenTips:Wees voorzichtig met welke software en apps je downloadt. Volg de security patch info op het internet. Indien geen expert kan je ook opteren om de updates zo veel mogelijk automatisch te laten verlopenToch: vertrouw niet altijd een security patch



Beperk de 
toegangsrechten zo 
veel mogelijk



Presenter
Presentation Notes
Tips: Beperk toegangen zo veel mogelijk. Zowel op toestellen als op applicatiesBeperk de rechten waar mogelijk (stel dat een account gehackt wordt, dan is er ook maar ‘beperkte’ toegangsmogelijkheid)Werk zo weinig mogelijk met ‘administrator’-rechtenBekijk regelmatig wie toegang heeft tot wat en verwijder toegangen wanneer deze niet meer nodig zijn





Backup de data 
regelmatig



Neem tijdig backups
100% beveiliging bestaat jammer genoeg niet. 
Zelfs niet met:
- Up-to-date anti-virussoftware
- Up-to-date anti-spyware
- Sterke wachtwoorden
- Beperkte toegangsrechten
- Up-to-date patches

Het blijft elektronica en hackers zijn vaak één of meerdere 
stappen voor…
Vandaar: Backup regelmatig alle belangrijke data
En houdt een aantal oude backups bij, misschien is het 
probleem al een ouder probleem







Netiquette



… Netiquette en cyber ethiek
- Veel internationale platformen op het Internet
- Veel meningen op het Internet
- Wereldwijde impact
- Ongewenste gevolgen kunnen bijna nooit meer 

teruggedraaid worden
- Zeer anonieme wereld



Presenter
Presentation Notes
Tips e-mail:Enkel attachments openen als je ze vertrouwt en de afzender kentGa er nooit vanuit dat e-mails strikt persoonlijk zijn (bv. admins kunnen er ook aan, meestal wel gebonden aan strikte regels)Stuur een boze e-mail nooit direct. Lees deze eerst nog even na. Ga ook na dat wat je schrijft je ook in het gezicht van de persoon zou durven zeggenVerstuur nooit kettingbrievenWees altijd professioneel in wat je schrijft over anderenMisbruik BCC niet om te ‘klikken’Besef dat e-mails een eigen leven gaan leiden nadienTips sociale media en het internet:Geef nooit namen prijs op het Internet; lieg niet over collega’s, kennissen, werkgevers,…Verstuur geen compromitterende foto’s of filmpjes van jezelf of anderenViseer niemand of beledig niemandAanvaard niet zo maar iedereen als ‘vriend’.      Onbekenden kunnen jouw info verder      misbruiken maar ook deze van je echte vriendenGa de betrouwbaarheid van mailinglijsten of discussiegroepen na vooraleer er lid van te worden. Uitschrijven is vaak niet evident en vaak worden deze gegevens gebruikt voor andere doeleinden



Toekomst:
Internet of things



https://www.youtube.com/watch?v=t6XokBHNSIk





Maar ook…

…









Maar ook…



Maar ook…



Internet of things



Wees de hacker een 
stap voor…





Hacken om lekken aan te kaarten







We zijn er bijna…



Voorkom problemen bij diefstal of verlies
https://admin.kuleuven.be/icts/e-mune/intranet/diefstal-of-verlies

Presenter
Presentation Notes
Tips:Draag zorg voor je toestellen – vermijd diefstalVoorzie alle toestellen ook van een sterk wachtwoord of pincodeVaak connecteer je met draadloze netwerken zonder wachtwoord, dus met een toestel kan je vaak aan vele dataEen wachtwoord dat automatisch ingesteld wordt na x minuten kan dit voorkomenBewaar geen onnodige of gevoelige gegevens op de mobiele toestellenGebruik opslagencryptie waar mogelijk. (Heeft enkel zin als de dief of hacker je wachtwoord niet kent natuurlijk!)Tips:Open enkel vertrouwde attachmentsDownload enkel wat je echt nodig hebt en als je de leverancier en app kentWees voorzichtig met de app store die je gebruikt (grijze app-stores bieden veel gratis aan maar verspreiden vaak malware)Ga na of je toestel een wis-functie heeft vanop afstand. Zo ja, schakel dit inWees voorzichtig met publieke WIFI-toegangen – data kan onderschept worden

https://admin.kuleuven.be/icts/e-mune/intranet/diefstal-of-verlies


Samengevat
- Gebruik steeds je gezond verstand! 
- Klik niet zo maar overal op!
- Wees steeds alert!
- Zet op alle mogelijke toestellen up-to-date anti-virus en 

anti-spy
- Stel je persoonlijke FW in 
- blokkeer zo veel mogelijk pop-ups en cookies
- Hou alle software up-to-date (OS, add-ons, anti-

virus/spy,…)
- Gebruik complexe wachtwoorden, verschillend afhankelijk 

van de soort data
- Gebruik schermbeveiliging op alle toestellen



Samengevat
- Laat je toestellen nooit onbeheerd achter
- Wees voorzichtig met attachments – download ze nooit als 

je de afzender niet kent en scan alle documenten voor ze 
te openen

- Wees voorzichtig met cybercafés en publieke netwerken. 
Wijzig je wachtwoorden nadien

- Probeer de actualiteit over beveiliging wat te volgen en 
neem gepaste maatregelen

- Pas op voor social engineering
- Neem backups
- Besef dat jouw online gedrag grote effecten kan hebben 

op anderen (virussen, social engineering,…)

Presenter
Presentation Notes
Hoe kan je eventueel vermoedens van misbruik nagaan?Voorbeelden zijn (zeker niet volledig!)Boodschappen vinden in je sent items folder die je niet gestuurd hebtVerwachte e-mails die niet aankomenOnverklaarbare wijzigingen in instellingen (Bv. KU Loket)Wanneer veel uitgaande berichten geblokkeerd worden (teken dat er eventueel SPAM wordt verstuurd vanaf je account)Boodschappen van SPAM die je ontvangtAls je wachtwoord opeens niet meer werkt… 



Phineas en Ferb – internet regels

• https://www.youtube.com/watch?v=b4yZfHzH7tY

https://www.youtube.com/watch?v=b4yZfHzH7tY


Vragen?



www.kuleuven.be/e-mune



Wat te doen bij beveiligingsproblemen?
• Wanneer je merkt dat je account is gehackt of dat je 

virussen hebt op je computer of dat je denkt dat er 
malware op de PC staat, koppel je PC dan af van alle 
netwerken om verdere besmettingen te voorkomen.

• Verwittig je IT-beheerder
• Verwijder het probleem van je PC vooraleer je terug 

connecteert op het netwerk.
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