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In deze whitepaper:

• Begrijp wat ransomware inhoudt.

• Waarom ransomware aanvallen 
zich op uw back-ups richten. 

• Bereid u voor op het ergste met 
een immutable back-up.

• Restore-as-a-service met 
NextStep24.

Data is het nieuwe goud. Uw bedrijfsgegevens zijn namelijk van cruciaal belang 
om operationeel te blijven. En dat beseffen cybercriminelen helaas ook. Het 
voorkomen van gegevensverlies is een topprioriteit, maar zelfs met robuuste 
verdedigingsmechanismen in werking blijven cyberaanvallen toenemen. Vooral 
ransomware aanvallen, waarbij uw gegevens versleuteld worden en alleen 
terugzet worden tegen betaling, zijn in opmars. Zo wordt er wereldwijd elke 14 
seconden een bedrijf getroffen door een dergelijke cyberaanval. 

Back-ups vormen het belangrijkste verdedigingsmechanisme tegen 
ransomware. Ze houden uw bedrijf operationeel door een laatste onaangetaste 
versie van uw gegevens terug te plaatsen. Geavanceerde ransomware richt zich 
nu ook op uw back-ups en wijzigt of vernietigt ze volledig. Hierdoor komt ook de 
laatste verdedigingslinie in gevaar en wordt de kans dat u losgeld betaalt om 
kostbare downtime te vermijden groter. Gelukkig hoeft het zo ver niet te komen 
en kunt u ook in deze situatie financiële gevolgen en gegevensverlies vermijden. 
In deze whitepaper ontdekt u dankzij NextStep24 hoe u uw back-ups immutable 
of onveranderlijk maakt, zodat u weer als een roos kunt slapen. 

Ontdek de kracht van een immutable back-up



Begrijp wat  
ransomware inhoudt 
Ransomware vormt momenteel een van de gevaarlijkste bedreigingen 
voor uw organisatie. Het gebrek aan inzicht zorgt ervoor dat dit 
soort aanvallen vaak verkeerd worden geïnterpreteerd, wat leidt tot 
inadequate voorzorgsmaatregelen en reacties. Ransomware is - in 
tegenstelling tot wat veelvuldig wordt verondersteld - geen geïsoleerde 
aanval. Het wordt ingezet als onderdeel van een veel grotere aanval 
waarbij wordt ingebroken op het netwerk, inloggegevens van cruciale 
systeemaccounts worden gestolen en de beheerconsoles van back-
ups worden aangevallen. Dit proces kan vaak weken of zelfs maanden 
in beslag nemen en zorgt voor een diepe verankering van malware 
in uw systemen. Pas wanneer dit alles is voltooid, wordt de eigenlijke 
ransomware aanval uitgevoerd en worden uw kritieke gegevens en back-
up versleuteld. 



Waarom ransomware 
aanvallen zich op 
uw back-ups richten
Vroeger waren ransomware aanvallen puur gericht op het versleutelen 
van alle gegevens waartoe toegang tot verkregen kon worden. Ook 
het back-upsysteem viel hieronder en versleuteling was vaak een 
gevolg van slecht geïmplementeerde netwerkmachtigingen.  Recentere 
aanvallen zijn echter specifiek gericht op het back-upsysteem en wel 
om deze redenen: 

• Als het back-upsysteem kan worden gekraakt, kan worden 
voorkomen dat het back-upsysteem werkt. Hierdoor wordt 
de daaropvolgende ransomware aanval effectiever, omdat 
bedrijven de gegevens niet kunnen herstellen.

• Het back-upsysteem zelf biedt een blauwdruk van de plek 
waar kritieke gegevens op het netwerk zijn opgeslagen.  
Dit maakt meer gerichte aanvallen op die gegevens 
mogelijk. Zonder informatie uit het back-upsysteem moeten 
aanvallers het netwerk afzoeken naar toepassingen en 
gegevensopslagplaatsen. Een activiteit die de aanval juist 
kan blootleggen. 

Moderne back-upsystemen pakken deze tekortkomingen echter op  
een onveranderlijke manier aan. 



Bereid u voor 
op het ergste 
Organisaties bestrijden ransomware vaak door 
te investeren in een robuust en veerkrachtig 
verdedigingssysteem. Het beste is echter 
om u op het ergste voor te bereiden - het 
scenario waarin de verdedigingssystemen van 
uw bedrijf falen. Het implementeren van een 
onveranderlijke back-upstrategie is de beste 
manier om uw gegevens te beschermen en snel 
te kunnen reageren op een cyberaanval. 
Zonder dat u een fors bedrag aan losgeld hoeft 
te betalen.

Ga voor een  
onveranderlijke  
primaire back-up 
Door uw back-ups in een onveranderlijk of immutable format op 
te slaan, geeft u ransomware geen kans. Uw gegevens worden 
onveranderlijk zodra deze worden gegenereerd, waardoor 
onbevoegden de gegevens niet kunnen lezen, wijzigen of 
verwijderen. Door gebruik te maken van een onveranderlijke 
kopie van uw back-ups, bent u ervan verzekerd dat er steeds een 
onaangetaste versie van uw gegevens is die altijd te herstellen valt 
en in alle mogelijke faalscenario’s veilig is.  

Met Veeam Backup & Replication v11 kunt u uw back-ups zowel 
lokaal als offsite - in een immutable object storage - onderbrengen, 
zodat u extra bescherming hebt tegen onvoorziene kwaadaardige 
activiteiten of onopzettelijk verwijdering. NextStep24 en Veeam 
bieden u alle functionele voordelen met betrekking tot het offsite 
zetten van uw back-up, maar voegen er een aantal unieke 
aspecten aan toe.



NextStep24 ransom-
warebescherming

NextStep 24 biedt u een unieke managed clouddienst met 
verwijderbeveiliging, offsite bewaard op uw eigen dedicated 
managed back-up server. Uw data is binnen een vast SLA 
beschikbaar op elke locatie in Nederland. 

Restore-as-a-Service
Er zijn veel oplossingen om een back-up off-site plaatsen, maar 
met de Restore-as-a-Service van NextStep 24 bent u verzekerd van 
de veiligheid en restoretijden die uw bedrijf verlangt. Bovendien is 
deze service nu ook met ‘immutable garantie’ leverbaar. Zo wordt er 
eerst bekeken wat uw bedrijf nodig heeft en sluiten we vervolgens de 
Nextstep 24 cloudstorage aan op uw Veeam back-up omgeving. Bij 
grotere back-up sets maken we gelijk de eerste back-up op locatie. 
Deze back-up wordt daarna zowel in ons datacenter, als op uw eigen 
back-upserver aangevuld via Veeam cloudconnect. Uw eigen back-up 
server biedt tenslotte snelle toegang tot uw data, om ze zo direct te 
kunnen herstellen. Wanneer het echt misgaat, komen we dus langs met 
uw eigen dedicated server en zorgen we ervoor dat u weer direct aan 
de slag kan. Zo bent u ongeacht de omvang van uw back-up weer snel 
operationeel.

Uw back-ups maximaal 
beschermen tegen 
ransomware- aanvallen?

Neem vrijblijvend contact op met een van onze 
experts en ontdek wat Restore-as-a-Service 
voor uw organisatie kan betekenen. 

NEEM CONTACT OP

De juiste diensten voor uw 
meest waardevolle bezit!

NextStep24 is een no-nonsense organisatie, met 
een uitgebreide kennis en ervaring in back-up & 
restore, disaster recovery en business continuity. 
Wij garanderen 24 uur per dag en 7 dagen per 
week beschikbaarheid van uw data. Simpelweg 
omdat wij vinden dat uw data uw meest 
waardevolle bezit is. De eenvoud en het gemak 
van onze diensten staan hierbij centraal.


