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WILT U MEER WETEN? 
Inzicht in hoe aanvalstechnieken en bedreigingen zich in de 
toekomst ontwikkelen, is essentieel voor een duurzaam 
goede beveiliging van uw bedrijf. Bovendien kunt u die 
informatie gebruiken voor het tegengaan van de aanvallen 
waar uw bedrijf dagelijks mee te maken heeft. Het Global 
Threat Intelligence Report 2019 en informatie over de 
gehanteerde onderzoeksmethoden kunt u downloaden via
nttsecurity.com/2019GTIR-BNL
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NTT Security verzamelt en analyseert 
doorlopend logbestanden en data over 
waarschuwingen, gebeurtenissen en 
aanvallen, die afkomstig zijn van 
organisaties over de hele wereld. In het 
GTIR 2019 bekijken we de belangrijkste 
uitdagingen van het afgelopen jaar, 
waaronder een sterke toename van coin 
mining, aanvallen via het web en diefstal 
van inloggegevens.

DE FINANCIËLE DIENSTVERLENING BLIJFT HET 
GROOTSTE DOELWIT VAN CYBERAANVALLEN

VERSCHUIVENDE GEOGRAFISCHE 
FOCUS VAN AANVALLERS

DREIGINGEN EN AANVALSTECHNIEKEN 
BLIJVEN ZICH ONTWIKKELEN

De meest gebruikte aanvalstechniek 
voor diefstal van inloggegevens was phishing (67%) 67%

In de laatste zeven jaar was de financiële 
dienstverlening zes keer de meest aangevallen 
sector (soms samen met een andere branche)

Het aantal aanvallen op specifieke applicaties en op 
webapplicaties verdubbelde het afgelopen jaar 

Het grootste aantal aanvallen wordt 
uitgevoerd vanuit de VS (22%) en China (13%) 

In EMEA kwam Rusland binnen in de top vijf van 
landen van waaruit de meeste aanvallen worden gedaan. 
Rusland behoudt zijn positie in de top vijf van 
landen van waaruit Noord- en Zuid-Amerika het meest 
worden aangevallen.

Voor elke regio zijn dit de twee landen van waaruit 
de meeste aanvallen worden gedaan

22%

De meeste aanvallen 
werden gedaan op bedrijven in de 
financiële dienstverlening en de 
technologie (17% van alle aanvallen)

17%

De andere sectoren die het meest 
werden aangevallen, waren 
zakelijke dienstverlening 
(12%), het onderwijs (11%) 
en de overheid (9%)

13%

73% van de vijandige activiteiten bevindt zich in vier 
categorieën: aanvallen op webapplicaties, 
verkenning, aanvallen op specifieke 
services en brute-forceaanvallen

73%

Echter, 83% van de bedrijven kan zichzelf 
niet of niet afdoende beschermen 
tegen het toenemende aantal cyberbedreigingen*

83%

De drie voornaamste bedreigingen 
waren: coin mining, diefstal 
van inloggegevens en 
aanvallen op 
webapplicaties

Het onderwijs is een nieuwkomer 
in de lijst met meest aangevallen 
sectoren, waarbij de grootste 
boosdoener een toename van 
459% in coin mining is
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