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MediaMarkt druk met onderzoek naar
cyberaanval
MediaMarkt is bezig met het onderzoek naar de cyberaanval die in

lialen verspreid over Europa voor

grote problemen zorgt. Volgens RTL Nieuws zouden de hackers 50 miljoen dollar (43 miljoen euro) aan
losgeld hebben geëist in bitcoin.
Een woordvoerder van MediaMarkt gaat niet in op vragen over de losgeldeis. MediaMarkt probeert nog altijd te
achterhalen wat voor soort aanval er precies gaande is en hoe eventuele schade kan worden voorkomen. De
MediaMarkt-winkels blijven vooralsnog open, maar er kunnen alleen spullen uit de winkels zelf worden afgerekend.
Afhalen en retourneren zijn niet mogelijk.
De cyberaanval begon in de nacht van zondag op maandag. Het bedrijf heeft onmiddellijk de relevante autoriteiten
geïnformeerd en werkt naar eigen zeggen hard om te achterhalen welke systemen er precies zijn getro en.
Volgens RTL Nieuws zit de cybercriminele groep Hive achter de aanval. Die groep valt sinds juni dit jaar bedrijven en
organisaties aan en vraagt om losgeld in bitcoin.
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Industrieconcern VDL weer in bedrijf na cyberaanval
VDL is vrijwel geheel hersteld van de cyberaanval die het industrieconcern
vorige maand trof. VDL laat weten dat de digitale omgevingen van het bedrijf
zijn hersteld... 
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Een IT-auditverklaring is 'van nationaal belang'
NOREA pleit voor invoering van een IT-auditverklaring, die assurance geeft bij een IT-verslag. Bestuurders en
stakeholders reageren overwegend positief. Maar er... 
MAGAZINE

26 oktober 2021

Gebukt onder cyberdreiging
Anno 2021 is er sprake van een volwassen cybercrimineel ecosysteem, meldt de Nationaal Coördinator
Terrorismebestrijding en Veiligheid. Hoe beïnvloedt deze loopgravenoorlog... 
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Industrieconcern VDL kampt nog steeds met
gevolgen cyberaanval
Industrieconcern VDL kampt nog steeds met de gevolgen van een
cyberaanval. Door de kraak zijn de onlinesystemen van het bedrijf sinds
donderdag uitgeschakeld. Onder... 
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Industrieconcern VDL plat door cyberaanval
Industrieconcern VDL is getro en door een cyberaanval. Een woordvoerder
van het bedrijf zegt dat de computerkraak de algemene bedrijfsvoering van
het bedrijf raakt.... 

