
 
  

PERSBERICHT 
27 juni 2019 

 
 

 
GROUP COMMUNICATIONS – Thales - Tour Carpe Diem - 31 Place des Corolles - 92098 Paris La Défense 
Cedex - France – Tel.: +33(0)1 57 77 86 26 - www.thalesgroup.com 

Thales versterkt Cyber Threat Intelligence 
met ESET  

 
Thales, Europees leider in cybersecurity en wereldleider in gegevensbescherming, en 
ESET, de toonaangevende Europese ontwikkelaar van veilige softwareoplossingen, 
kondigen een partnerschap aan om de informatie over cyberdreigingen van ESET te 
integreren in het Thales Cyber Threat Intelligence center. Hierdoor kunnen alle ruwe data 
over kwaadaardige software die door ESET worden verzameld, door Thales worden 
behandeld en geanalyseerd.  

Deze nieuwe informatiestroom wordt toegevoegd aan de meer dan 120 andere bronnen die door 
het Thales Cyber Threat Intelligence center worden gebruikt. De gegevens die wereldwijd door 
ESET worden verzameld, helpen Thales-analisten cyberdreigingen nog sneller en nauwkeuriger 
in kaart te brengen.  

Beter inzicht in aanvallers leidt tot betere bescherming: Thales' aanvalsdetectietools worden 
uitgebreid met zo’n 500 nieuwe detectieregels. Deze regels zijn opgenomen in de 
detectieplatforms van het Thales Cybersecurity Operation Center, en in het bijzonder in de 
CybelsSensor probe die onlangs is goedgekeurd door het Franse nationaal cyber security 
centrum (ANSSI). Dit betekent een 50% reductie in de tijd die nodig is om een incident te 
identificeren en te kwalificeren.  
 

 Over ESET 

Al 30 jaar lang ontwikkelt ESET® toonaangevende IT-beveiligingssoftware en -diensten voor 
bedrijven en consumenten over de hele wereld. Inmiddels is ESET uitgegroeid tot het grootste IT-
security bedrijf van de Europese Unie met oplossingen variërend van endpoint en mobile security, tot 
encryptie en tweefactorauthenticatie. ESET beschermt en monitort 24/7 op de achtergrond en werkt 
beveiliging in real-time bij om gebruikers veilig te houden en bedrijven zonder onderbreking te laten 
werken. Gesteund door R&D-centra over de hele wereld, is ESET het eerste IT-beveiligingsbedrijf dat 
100 Virus Bulletin VB100-awardsheeft verdiend, waarmee elke afzonderlijke “in-the-wild” malware 
zonder onderbreking werd geïdentificeerd sinds 2003. 

Over Thales 

De mensen op wie we allemaal vertrouwen om de wereld draaiende te houden, vertrouwen op 
Thales. Onze klanten komen naar ons toe met grote ambities: om het leven beter te maken, om ons 
veilig te houden. Door een unieke combinatie van diverse expertise, talenten en culturen, ontwerpen 
en leveren onze architecten buitengewone hoogtechnologische oplossingen. Oplossingen die 
morgen mogelijk maken, en wel vandaag. Van de bodem van de oceanen tot diep in de ruimte en 
cyberspace helpen we onze klanten slimmer te denken en sneller te handelen – zodat groeiende 
complexiteit en ieder beslissend moment beheersbaar blijft. Thales genereert  na de overname van 
Gemalto in 2019 een omzet van € 19 miljard met 80.000 werknemers in 68 landen. 

Meer informatie: www.thalescybersecurity.nl 
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