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Interne computernetwerk gemeente Tilburg slecht beveiligd
Bron: Omroep Brabant
Auteur: Robert te Veele
TILBURG - Het interne netwerk van de
gemeente Tilburg was tot voor kort zo lek als een
mandje Gevoelige informatie was eenvoudig
toegankelijk en te kopiëren. Dat blijkt uit onderzoek
dat de gemeente liet uitzoeken.
De gemeente gebruikte ernstig verouderde
software met bekende kwetsbaarheden waardoor
het mogelijk wordt om bij gebruikersnamen en
wachtwoorden van alle medewerkers te komen.
Kwetsbaar voor aanvallen
Het systeem was kwetsbaar voor cyberaanvallen. Ook via het draadloze netwerk van het stadskantoor
was het makkelijk om wachtwoorden te stelen.
Computerbeveiliger Madison Gurkha schrijft dat in een halfjaarlijks onderzoek. Nog tijdens het
onderzoek zijn de grootste gaten gedicht.
Netwerk wordt nu bijgewerkt
Volgens de gemeente had het interne netwerk het laatste jaar minder prioriteit. Het systeem zal
worden bijgewerkt.
De computers van de gemeente Tilburg werden afgelopen zomer getroffen door een virus.
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Wat ons ter ore kwam
 Nosferatu Archon aanwezig in Tilburg.
 Regent van Tilburg doet goede zaken in Eindhoven.
 Antwerpen getuige van diverse bomaanslagen gedurende de laatste helft van november.
 Vincent Klink is een graag geziene gast in Rotterdam.
 Camarilla van Oost-Duitsland vraagt steun aan Inner Circle.

Het laatste Woord
Och och, zoude denken dèh áálles in Tilburg weer koek en ai is, moar zodra d'r 'ne Aárgon z'nne kop
opsteek, is die'n Prins gevlogen! Weg! Foetsie! “Zoaken elders int lááánd.” Afijn, zoákjes op 't drôge,
dus wij holen d'n èèrpels wel uit 't vuur. Nu moar hôpe dèh d'r niets ernstigs gebeurd....

Verliezer van de maand:
Nazir de Assamite. We moeten je niet. Houdoe!!
Winnaar van de Maand:
Clan Toreador, voor het advies aan de Prins omtrend de verliezer van de maand.
Uitspraak uit het Elysium:
“Lacht u me nu uit om mijn naam of omdat ik een Nosferatu ben?”
Wat er gezegd gaat worden deze avond:
“Toevallig, dat de Prins er juist nu niet is...”

Kopij voor het weefgetouw naar

weefgetouw@wovendarkness.com

