
“Landbouwers zijn er zich niet altijd van 
bewust dat hun gegevens het doelwit 
kunnen zijn van hackers”, steekt Ma-
thieu Lardinois van wal. In 2019 richtte 
hij samen met zijn vennoten het bedrijf 
Skyforce op, dat gevestigd is in Water-
loo. De bedoeling is om landbouwers, 
zelfstandigen en kmo’s te helpen met het 
beveiligen van hun IT-tools.

Cybercriminaliteit behoort 
tot de meest voorkomende 
misdrijven in België
“We plaatsen vandaag wel alarminstalla-
ties en camera’s in en rond onze huizen, 
maar niemand denkt eraan om zijn in-
ternet naar behoren te vergrendelen. 
Nochtans circuleert daar een gigantische 
hoeveelheid gegevens”, stelt Mathieu 
Lardinois vast. Landbouwers hebben de 
voorbije jaren hun bedrijf beveiligd te-
gen diefstal en inbraak, maar één ding 
hebben ze over het hoofd gezien: hun 
informaticasysteem. In 2020 kenden com-
putermisdrijven door de coronacrisis een 
groei van 26,6 %. Het aantal gevallen van 

phishing nam sterk toe.
Uw IT-apparaten staan bloot aan heel 
wat gevaren: virussen, spam, Trojaanse 
paarden, computerwormen, spyware, 
phishing, ransomware (waarbij geld van 
u wordt gevraagd om uw gegevens te 
deblokkeren), enz.

De Cyberbox fi ltert, beschermt 
en maakt back-ups
De oprichters leggen ons het concept 
van Skyforce uit: “Een expert in cyberbe-
veiliging komt gratis bij u langs om uw 
apparatuur en uw IT-netwerk volledig 
door te lichten. Hij analyseert uw behoef-
ten en drukt na afl oop het risico uit in 
procent”.
In een tweede fase wordt bij u een Cy-
berbox geïnstalleerd tussen de router en 
alle verbonden toestellen (computers, 
gsm’s, tablets, printers, camera’s, melk-
robots, enz.). “Deze Cyberbox fi ltert alle 
schadelijke elementen die het netwerk 
van de onderneming binnenkomen en 
verlaten. Een soort virtuele bewaker dus”. 
De Cyberbox wordt geregeld geüpda-

tet. “Merken we bij een van onze klanten 
dat hij het slachtoffer is van malware of 
een poging tot hacking, dan wordt de 
informatie in de centrale geanalyseerd en 
vervolgens teruggestuurd naar alle Cy-
berboxen. Omgekeerd brengen we ook 
positief nieuws. Wanneer een dubieuze 
site uiteindelijk veilig blijkt te zijn, sturen 
we die melding naar alle Cyberboxen”. 

Een oplossing die uniek is op 
de markt
Er zijn heel wat beveiligingsoplossin-
gen op de markt. Geen enkele biedt 
evenwel dit volledige pakket dat het 
bedrijf beschermt tegen heel wat vor-
men van cybercriminaliteit, dankzij de 
Cyberbox, de antivirusprogramma’s en 
de automatische opslag van gegevens 
in een externe cloud.  “Bij problemen 
kunnen de vroegere versies van die ver-
schillende gegevens gerecupereerd wor-
den”. Afhankelijk van de noden van de 
klant kan de cloud tussen 50 GB en 1 TB 
opslaan.  Ten slotte kunnen onze klanten 
6 dagen op 7 terecht bij een helpdesk.

Meer dan 2 200 klanten in 
twee jaar tijd
Sinds 2019 beantwoorden 38 tech-
nisch-commerciële medewerkers aan 
de behoeften van zelfstandigen of 
kmo’s. Meer dan 2 200 ondernemingen, 
waarvan 282 landbouwbedrijven, doen 
intussen een beroep op Skyforce voor 
de beveiliging van hun gegevens en de 
bescherming van hun IT-apparatuur. “Bij 
de installatie van de Cyberbox houden 
wij rekening met alle dragers met een in-
ternetverbinding (camera’s, melkrobots, 
enz.), om het netwerk zo goed mogelijk 
aan te passen”.

U toch ook?
Wil u weten in hoeverre uw netwerk ge-
vaar loopt? Doe de test op www.skyforce.
be/checkup of neem contact op met de 
specialisten van Skyforce op +32 02 899 
75 50 of info@skyforce.be

Skyforce

beveiligt de gegevens van uw 
bedrijf en maakt back-ups!
De digitalisering zet zich nu ook door in de landbouwsector, 
maar die is ook steeds vaker het doelwit van hackers. Daarom 
helpt Skyforce landbouwers met het beveiligen van hun 
netwerk en verbonden apparaten.
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Getuigenis Sébastien, landbouwondernemer in de buurt van Mons 
“Twee jaar geleden was ik het slachtoffer van phishing. Ik was niet beschermd en heb mijn 
bankcodes ingevoerd op een website die sterk leek op die van mijn bank. Dat heeft me geld 
gekost. Toen heb ik de Cyberbox laten installeren. Ik wil dat niet nog eens meemaken en niet 
het risico lopen om al mijn klantengegevens kwijt te raken”. 

Maxime, houder van 120 
melkkoeien in Henegouwen. 

“Ik was bijna alle gegevens kwijt van de 
software voor mijn kudde (productie van 

de koeien, inseminatie, enz.). Gelukkig 
heeft de Cyberbox een aanval van 

ransomware kunnen verijdelen”.
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