
Wil je meer weten? Bezoek onze websitei Siteimprove 

Siteimprove Web Security helpt jou om 
online beveiliging te begrijpen en te 
beheren met automatische audits en 
bruikbare suggesties over hoe jij jouw 
content, gebruikers en organisatie het 
beste kunt beschermen. 

Begrijp jouw 
web security in 
één oogopslag 

Communiceer tussen 
afdelingen voor een 

gezonde cyber omgeving 

Reageer vol vertrouwen 
op geprioriteerde 

beveiligingsproblemen 

Jouw web security mag niet 
gebaseerd zijn op inschattingen. 
Siteimprove Web Security 
geeft je een geprioriteerde lijst 
van feitelijke problemen die 
gesorteerd zijn op ernstniveaus 
en fix-first aanbevelingen. 
Met deze problemen en 
aanbevelingen kun je snel actie 
ondernemen voor de meest 
urgente problemen. 

In het huidige complexe digitale 
landschap is cybersecurity 
een gezamenlijke inspanning. 
Georganiseerde, gedetailleerde 
probleemlijsten en duidelijke 
categorisering van problemen 
helpen jou bij het creëren van een 
gemeenschappelijk begrip tussen 
teams, waardoor samenwerking 
eenvoudig en efficiënt wordt. 

Met de essentiële 
beveiligingscontroles 
samengebracht in één 
scoreoverzicht krijg je direct een 
goed overzicht van jouw online 
beveiligingsstatus. Vervolgens 
laat de uitsplitsing van deze 
score zien welke categorieën 
het grootste risico met zich 
meebrengen en waar je als eerste 
actie op moet ondernemen. 

Siteimprove 
Web Security 

De makkelijkste manier 
om jouw web security te 
begrijpen en te beheren 

Siteimprove 
Web Security

The simplest way to 
understand and control 
your web security

Siteimprove Web Security helps you understand 
and manage your website’s security with automatic 
audits and actionable suggestions on how to best 
keep your content, users, and organization safe. 

Understand your web 
security at a glance  

Essential security checks 
translated into a single Score 
Overview allow you to instantly 
get a high-level summary view 
of your security standing. From 
there, the score breakdown 
will show you which issue 
categories carry the most 
serious risk and where to take 
action first. 

Confidently act on 
prioritized security issues   

Your web security shouldn’t
be based on guesswork. 
Siteimprove Web Security gives 
you a prioritized list of issues 
sorted by severity levels and 
fix - first recommendations, so 
you can take decisive action on 
the most pressing issues. 

Communicate across 
departments to ensure 

cyberhealth   

In today’s complex digital 
landscape, security is a joint 
effort. Organized, detailed 
issue lists and clear issue 
categorization help create 
a common understanding 
between teams, making 
collaboration easy and 
efficient.  

Want to know more? Visit our website Siteimprove
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https://siteimprove.com/nl-nl/web-security/.


Bescherm vol vertrouwen jouw website, 
bedrijf en bezoekers 

Boek een demo Siteimprove

Dankzij regelmatige, 
geautomatiseerde monitoring kun 
jij jouw cybersecurity continue 
bijhouden en het risico op een 
inbreuk aanzienlijk verkleinen. 
Dit vertaalt zich uiteindelijk 
in bespaarde tijd, geld en de 
bescherming van de reputatie van 
jouw organisatie. 

Voorkom potentiële 
aanvallen 

1 

Kies prioriteiten binnen jouw 
planning en inspanningen, door 
gebruik te maken van bruikbare 
aanbevelingen, op basis van het 
grootste risico. Dankzij duidelijke 
probleemcategorieën en lijsten, 
begrijp jij waar je actie moet 
ondernemen, hoe je taken kunt 
delegeren en hoe je efficiënt tussen 
afdelingen kunt communiceren. 

Focus op wat 
belangrijk is 

2 

Het waarborgen van jouw 
cybersecurity is een absolute 
must om je bezoekers een 
plezierige en veilige ervaring te 
bieden. Siteimprove Web Security 
geeft jou de inzichten die jij nodig 
hebt om dit mogelijk te maken. 

Krijg een volledig 
beeld van jouw 
aanwezigheid op 
het web 

3 

Cybersecurity wordt makkelijk gemaakt. 
Blijf op de hoogte en houd de controle. 

Siteimprove Web Security controleert jouw websites automatisch op verschillende soorten 
kwetsbaarheden die essentieel zijn voor de cybergezondheid van jouw organisatie. 

De score-analyse en bruikbare aanbevelingen helpen jou om beveiligingsproblemen snel op te 
lossen voordat hackers de kans krijgen om er misbruik van te maken en je bedrijf of bezoekers 
schade aan te brengen. 

Zorg er dus voor dat je een sterke verdediging hebt tegen een cyberaanval. 

Belangrijkste voordelen 

https://siteimprove.com/nl-nl/web-security/request-a-demo/
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