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Van logo, huisstijl en drukwerk tot website of webwinkel

Beveiliging tegen Brute Force Attacks

"Het voorkomen is haast onmogelijk,
Maar je kunt wel ergernis
en risico vermijden"

Wat is een Brute Force Attack?
De naam zegt het al, er wordt met bruut geweld
(met rekenkracht) gepoogd om in je website
beheeromgeving te komen.
Een hacker, maar eigenlijk iedereen, kan éénvoudig met een stukje software proberen om
met een username en password in te loggen
op je beheeromgeving. Dit door een eindeloze
hoeveelheid combinaties af te vuren op je
loginpagina.

Kan ik mijn website hiertegen beveiligen?

Tips & Tricks voor meer veiligheid

Gelukkig kun je zelf maatregelen nemen om je
website beheeromgeving te beveiligen tegen ongewenste toegang.
De belangrijkste is natuurlijk een sterke username
maar zeker een sterk wachtwoord. Hiermee heb
je eigenlijk al 75% afgedekt. Maar er is meer
mogelijk om de overlast en irritatie te verlagen.
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Een sterk wachtwoord
Een unieke username
Een uniek wachtwoord
Beperk aantal toegestane inlogpogingen
Blokkeer ongewenste IP adressen
Accepteer alleen geautoriseerde IP adressen
Beperk inlogpogingen voor Robots
Gebruik een Catcha
Registreer ongeldige inlogpogingen
Gebruik een 2 stappen authenticatie
Stel een geheime vraag voor inloggen
Hernoem je loginpagina
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Hoe kies ik een sterke username & password?
Hoe weet ik of ik wordt aangevallen?
Hoe beperk ik het aantal onlogpogingen?
Hoe blokkeer of authoriseer ik een IP adres?
Wat is een Captcha?
Hoe werkt 2 stappen authenticatie?
Hoe hernoem ik mijn loginpagina?
En meer....
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Hoe kies ik een sterke username & password?
Hoe weet ik of ik wordt aangevallen?
Hoe beperk ik het aantal inlogpogingen?
Hoe blokkeer of authoriseer ik een IP adres?
Wat is een Captcha?
Hoe werkt 2 stappen authenticatie?
Hoe hernoem ik mijn loginpagina?
En meer....

Een unieke username en sterk password
.Kies een username die niet logisch is. Denk bijvoorbeeld aan het juist niet gebruiken van je naam
of je e-mail adres. Gebruik geen naam of gegevens
die terug zijn te herleiden tot jou als persoon. Ook
Admin en administrator zijn woorden die je beter
niet kunt gebruiken.
Bij het kiezen van een password kies je voor een
wachtwoord dat uniek is en nog nooit is gebruikt.
Ook kies je voor een zo lang mogelijk wachtwoord
met hierin hoofdletters en kleine letters, cijfers,
leestekens en speciale tekens.
.Wat is Captcha?

Brute Force Login Protection
Door: Fresh-Media
Er zijn veel plugins te vinden in de Wordpress
omgeving om een aantal belangrijke punten
aan te pakken. Zoek hierbij op bijvoorbeeld:
login protection of brute force. Na installatie
kan onder "instellingen" de instellingenpagina
voor de plugin worden bewerkt.
. Bepaal het maximal aantal loginpogingen
. Stel een e-mail notiﬁcatie in bij inbraakpoging.
. Zet je eigen IP adres op de White-list
Hoe kan ik zien of ik ben aangevallen?
Je krijgt e-mail notiﬁcaties zodra er iets
gebeurt op je loginpagina. Je ziet op de
instellingenpagina een overzicht van IP
adressen die al de regels overschreden
hebben en geblokkeerd zijn.
WPS Hide Login
Door: WPServeur

Hoe werkt 2 stappen authenticatie?

Ondanks de installatie van een beveiliging
tegen Brute Force attacks wordt je loginpagina nog steeds bezocht. Daarnaast krijg
je mogelijk vele notiﬁcatie e-mails van
het systeem van geblokkeerde IP adressen.
Met WPS Hide Login kun je de naam van de
loginpagina veranderen. Hiermee is deze
lastiger te vinden en kan er niet meer
ingelogd worden.

de 2 stappen authenticatie is niets meer dan dat
er 2x wordt geveriﬁceerd wie je bent. Er dient bij
de 2e keer een code te worden ingevoerd. Deze
code ontvang je dan vaak per SMS.

Na installatie is de plugin instellingenpagina te vinden onder "instellingen".
Geef hier een nieuwe naam voor je
Loginpagina.

Een Captcha is een methodiek voor spamverdediging en probeert door middel van een korte
vraag, soms een rekensommetje, te bepalen of
de website te maken heeft met een menselijke
gebruiker of een bot (robot). Captcha wordt veel
gebruikt in website formulieren.
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Over La Fermette Creative
Van logo tot huisstijl vertaald naar drukwerk
en/of een online visuele bedrijfspresentatie
zoals een website, webwinkel of online
campagne.
La Fermette Creative verzorgt een creatief
totaalconcept voor ieder online of oﬄine
project.

Over Wil Schmitz
Van Logo, huisstijl en drukwerk tot website of webwinkel
Met ruim 15 jaren ervaring in digitale creativiteit verzorg ik
op basis van jouw aanwijzingen, het ontwerp, de functionaliteit
en de bouw van jouw zakelijke website en/of webwinkel.
Daarnaast bied ik ook support als het bijvoorbeeld gaat om
het creëren, plaatsen en beheren van jouw content en/of
het ontwerpen van je logo / huisstijl en het realiseren van
je drukwerk.
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Wil je meer weten?
Neem eenvoudig contact met me op als je een vraag of
suggestie hebt of voor een vrijblijvend advies of oﬀerte.
Bij een advies of oﬀerte neem ik natuurlijk eerst contact met
je op om de vraag of aanvraag samen stap voor stap door te
nemen en om je project helder te kunnen deﬁniëren. Naast
de oﬀerte ontvang je een brochure met aanvullende informatie en alle mogelijkheden op een rijtje.
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