Hoe kun je e-mailfraude makkelijk voorkomen en bestrijden!
Met drie gratis beschikbare en gemakkelijk te gebruiken e-mailbeveiligingsstandaarden kun je
veel voorkomen. Helaas worden ze nog te weinig toegepast. Promax CS heeft hiermee ruime
ervaring en bied je de mogelijkheid te helpen dit voor jouw organisatie in te richten.
Hieronder een korte toelichting over de beschikbare standaarden:
•
•
•

SPF (Sender Policy Framework) voorkomt dat iemand uit naam van jouw organisatie een
e-mail kan sturen. SPF controleert de afzender van een e-mail op authenticiteit.
DKIM (DomainKeys Identified Mail) voorkomt vervalsing van e-mails. Als iemand knoeit met
de inhoud van een e-mail, detecteert DKIM dat.
DMARC (Domain-based Message Autentication, Reporting, and Conformance) vertelt de
mailserver wat hij moet doen als hij een verdachte e-mail ontvangt. Ook zorgt DMARC ervoor
dat een organisatie informatie krijgt over vervalste e-mail die uit haar naam verstuurd is.

Hoe bescherm je de e-mail van jouw organisatie?
Op www.internet.nl kunt je testen of jouw e-mail beveiligd is met SPF, DKIM en DMARC. Vul jouw
domain naam in bij “Test your email” en druk op “Start test”, scroll vervolgens naar het kopje
“DMARC, DKIM and SPF” en zie hier de huidige status.

Promax CS kan helpen met het instellen van de beschreven e-mailstandaarden SPF, DKIM, en
DMARC. We passen dit voor zowel de inkomende als de uitgaande e-mail toe. Ontvangers van
jouw e-mail zijn er dan zeker van dat de berichten echt van jouw organisatie komen. En je
beschermt tevens de gebruikers in de eigen organisatie tegen phishing en spam.

Hoe regel je dit voor jouw organisatie?
Wij kunnen dit volledig voor je regelen of helpen bij het inrichten. Stuur een e-mail naar je
account manager of sales@promax.nl met als onderwerp “VEILIG MAILEN”.
We nemen contact met je op zodat eventuele vragen beantwoord kunnen worden en aansluitend
ontvang je een voorstel op maat.
Wij zien uit naar je reactie en willen hiermee…
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