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€ 540 ,00
Per
kwartaal
excl. BTW

DOMEINNAAM MONITOR SERVICE
Signaleert misbruik sneller dan het licht

Met de Domein Monitor Service van SQR.NL ontvang jij van

Waarom is domeinnaam monitoring belangrijk?

ons een waarschuwing indien een partij een domeinnaam te

Je voorkomt dat mensen die je merk vertrouwen slachtoffer

registreert die op jouw merknaam lijkt. Zo kun jij actie onder-

worden van internetfraude. Door de tijdige actie die je kunt

nemen vóór het misbruik start. Bij .nl registraties ontvang je
voor definitieve registratie een melding en bij de overige TLD’s
krijg je binnen 24 uur bericht.

ondernemen bescherm jij je merk tegen reputatieschade en mogelijke financiële verliezen. De service is zo ingericht dat je alleen
daadwerkelijk geregistreerde domeinen vermeld krijgt.
Wereldwijd worden er domeinnamen geregistreerd die allemaal
door deze service gescand worden. Je hebt naast deze service
dus geen andere tooling meer nodig.

TEGEN WELKE GEVAREN WORDT MIJN MERK BESCHERMD?
Domeinnaam kapen

Typosquatting en dubbelgangers

Indentiteitsfraude

Kwaadwillenden kunnen een domeinnaam

Iedereen maakt wel eens een typefout bij

Een ander veel voorkomende manier van

registreren die erg lijkt op jouw merknaam

het typen van een url. Je kunt dan naar

fraude is het voordoen als CEO (Company

of een toevoeging heeft. Deze url kunnen

een link gestuurd worden die sterk lijkt

executive). Er wordt dan een domeinnaam

ze gebruiken voor een phishing website

op de url die je verwacht (typosquatting).

gebruikt die veel lijkt op jouw domeinnaam.

waarmee ze (betaalkaart-)gegevens en

Als zo’n lookalike website wordt gebruikt

De fraudeurs mailen met een bijna iden-

andere persoonlijke data proberen te

voor phishing is dat slecht nieuws voor jou

tieke naam om iemand een valse factuur

verzamelen. Hiermee zal het vertrouwen

en je klanten. Vaak wordt op de phishing

te laten voldoen. Of ze bestellen produc-

in jouw merk snel aangetast zijn of zelfs

website gevraagd om (betaalkaart-)gege-

ten op rekening die ze vervolgend nooit

verdwijnen.

ven in te voeren, waardoor de gegevens in

afrekenen.

verkeerde handen komen.

DOMEIN MONITOR SERVICE (DMS) IN HET KORT:
3 Je ontvangt alle .nl registraties die jouw merknaam bevatten voordat de domeinnaam live gaat.
3 DMS heeft een werelddekking: je krijgt informatie over registraties van andere top level domeinen (bijv. .com) binnen 24 uur.
3 Meerdere merknamen of zoektermen zijn eenvoudig te monitoren*.
3 Wij bieden ongeformatteerde data om direct in je eigen systemen te importeren.
3 DMS is ideaal om in bulk merknamen te monitoren.
3 Data is beschikbaar in XML of JSON formaat via een simpele interface die met een API uitgelezen kan worden
3D
 oor slimme filtering ontvang je een minimum aan foutieve meldingen. Ideaal voor bijvoorbeeld korte merknamen als DEEN,
dan komt bijvoorbeeld ‘dedeenalseuropeaan.nl’ niet voor in je zoekresultaten.
* Voor €50,- ex. BTW per maand kun je een zoekterm toevoegen

WIL JE MEER INFORMATIE OF HEB JE VRAGEN? BEL OF MAIL ONS.
Contact

Adres

E hallo@sqr.nl
T +31 72 751 34 06

Luttik Oudorp 11-13
1811 MT Alkmaar

Wij zijn bereikbaar van
maandag tm vrijdag van
08.30 uur - 18.00 uur

