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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

Cyberthreats geen
denkbeeldig gevaar

BEKENDMAKING
Op grond van artikel 18 van de Handelsregisterwet G.B. 1962 no. 187 heeft de Kamer van Koophandel en
Fabrieken te Paramaribo haar Secretaris gelast te handelen als ware opgaaf gedaan van de opheffing van onderstaande bedrijven:

De ICT Associatie waarschuwt voor het gevaar van 'cyberthreats' en
benadrukt dat dit gevaar reëel is en geen door de IT beveiligingsindustrie gecreëerde hype om extra beveiligingsproducten te kunnen
verkopen. De 'malware' wordt complexer en er is nu ook een opmars
van specifieke cyberaanvallen. D.m.v. demonstraties van 'best practices' en uitleg van internationale IT standaarden vestigde de ICT
Associatie, op onze ondernemersavond, de aandacht op dit gevaar
en de mogelijkheden om de IT omgeving in ons land beter te beveiligen.

DOSSIER

HANDELSNAAM

ADRES

19927

M.G. BHOLAI - ABDOEL

Edciusweg 27

19966

HILLE'S TREFPUNT

Constan R. Vredestraat 66

Eet- En Drankinrichting

22498

Goudenregenstraat 1

Taxibedrijf, Importeur

Koewarasan Serie B no. 32

Winkelier

Aanvallen

22783

GOUDENREGEN TAXIBEDRIJF
P. MARTODIKROMO SONOKROMO
BLOEM INTERNATIONAL

Bijlhoutweg 3

Importeur

23455

R.R. HELD

Bonistraat 102

Reparatieinrichting

24223

Bemiddelingsbureau

24821

ALGEMEEN BEMIDDELINGS- Marmadosoestraat perceel 68
EN ADVIESBUREAU KANDU
D.P. AKONTINA
Manbariweg 19

24868

C.A. ADJAKO

Kajapati

Winkelier

24959

A.M. DJOJOPAWIRO - CHOU

Sir Winston Churchillweg BR. 650

Aannemer

26008

B.M. AWITTI

Manjanstraat 13

Importeur, Grossier

26033

JOEN CHEONG LIEUW ON

Henck Arronstraat 96

Importeur, Exporteur

26046

K.A. KODJO

Sangamasoesa

Winkelier

26047

AANNEMINGSBEDRIJF
JOHN P. POETSEMA
L. DJASMADI - WINOTO

Plutostraat 178

Aannemer, Adviesbureau,
Tekenbureau
Standhouder

Het doel van de cyberaanvallen is niet zozeer om
devices te infecteren maar
om ongemerkt binnen te
dringen en belangrijke bedrijfskritische data, intellectueel eigendom of simpelweg groot geld afhandig te maken van het
slachtoffer.
Dergelijke
praktijken behoren volgens beveiligingsexperts
tot de dagelijkse realiteit.
En de traditionele beveiligingsmechanismen (firewalls, antimalware producten, intrusion detection
systemen) bieden geen
afdoende bescherming
meer. Het gevaar wordt
vaak onderschat. Je hoeft
geen bank te zijn om aantrekkelijk gevonden te
worden door cybercriminelen. Adequate bescherming vereist juiste specifieke oplossingen voor het
probleem en volwaardige
integratie met de bestaande beveiligingsproducten.

Beveiliging
De experts Cyril Soeri en
Gregorie Tai-Apin bespraken diepgaand het onderwerp 'Cybersecurity'. Dui-

v.l.n.r. Jay Udit(TAS), Gregory Tai-A-Pin en Cyril
Soeri (beiden van de ICT Associatie)
delijk werd dat het gevaar
lang niet altijd van buitenaf komt maar dat meestal
(voormalige) werknemers
de zwakke schakel vormen. Vaak zijn zij onbewust het geliefd doelwit
van cybercriminelen. Het
is daarom van belang de
ICT infrastructuur en organisatie gestructureerd
in te richten met behulp
van bijvoorbeeld een
raamwerk als CoBIT5. De
heer Udit van de Telecommunicatie Autoriteit

Suriname (TAS) vertelde
dat wordt toegewerkt naar
het aanstellen van een
Computer Emergency
Response Team (CERT),
een nationaal team van
ICT professionals, dat bij
een beveiligingsincident
direct kan handelen om
de schade te beperken.
De TAS, SVI en ICT Associatie zetten zich samen met andere actoren
in om de CERT spoedig
actief te hebben.
RMD

22694

26062
26066
26067

BAR RESTAURANT A.F.
WONG
C.H.A. HUNKAR - LAPAR

26068

In het kader van de implementatie van het ASYCUDA World programma wordt er
een training door de Kamer van Koophandel en Fabrieken i.s.m. de Douane voor
Douane - expediteurs verzorgd. Hierbij wordt de mogelijkheid geboden dat de expediteur een assistant laat aanzitten (bijzitter).
De trainingsduur is 3 dagen en wel van 08.00 - 15.00 uur.
Vereisten voor deelname:
- actieve Douane-expediteur zijn;
- lid zijn van de vereniging van Douane expediteurs;
- ingeschreven staan in het Handelsregister van de KKF;
- over voldoende computervaardigheden beschikken.
Registreer u voor de eerstvolgende training.
De registratie is van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 15.00 uur bij de KKF aan de
Prof. W.J.A. Kernkampweg # 37.
De kosten voor de training bedragen SRD 500,- voor de Douane-expediteur en SRD
400,- voor de bijzitter (inclusief lesmateriaal en consumptie).

Fabrikant

Winkelier

Eet- En Drankinrichting

Frederikastraat 9

Importeur

TJIN'S TAXI SERVICE

Opaalstraat 23

Taxibedrijf

26083

ROWIEN'S PLACE

Engelbrechtweg 66A

Eet- En Drankinrichting

26094

SCHOENENREPARATIE "DE
MEESTER"
INSTALLATIEBUREAU DE
RIJP
L.S. NARSINGH

Meerzorg Nabij De Veersteiger

Schoenmaker

Wayombostraat 28

Installateur

Dr. Sophie Redmondstraat 60

Importeur

26645

TPS (TOUCHE PARTY SUPPLY)
GREEN EARTH EXPORT

Weg Naar Peperpot 293

Exporteur

37924

PINPAY B.V.

Malebatrumstraat 1 unit 4B

Servicebureau

26126
26175
26625

Training ASYCUDA World

Leliendaal o/h erf van de L.B.G.O.
school
Hk Tito-/loemoembastraat 55

ACTIVITEIT

Venter

CITAAT

"Bijna alles wat je doet is onbelangrijk maar het is wel belangrijk dat je het doet.”. (Mahatma Gandhi)
"Als je iets goeds ziet, geef dan een compliment. Als je iets
fouts ziet, biedt dan je hulp aan." (Nelson Mandela)

BEKENDMAKING
'Online Registratie'
Nationale Basiszorgverzekering
De Kamer van Koophandel en Fabrieken biedt aan bedrijven en ondernemers assistentie bij de 'Online Registratie' voor de Nationale Basiszorgverzekering.

SBIC
INVENTION FAIR
UITVINDERS OPENDAG
Suriname Business Information Center (SBIC), werkarm van
de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF), organiseert
op zaterdag 13 december 2014 een

INVENTION FAIR, UITVINDERS
OPENDAG
Vindt u uw UITVINDING UNIEK of heeft u interesse in
UNIEKE UITVINDINGEN?
Dan moet u deze OPENDAG niet missen!
Wilt u uw uitvinding BEKEND MAKEN, BESCHERMEN en op
de MARKT brengen, laat deze KANS niet voorbij gaan!
Voor registratie kunt u contact opnemen met mw. Premiela Rajaram op het nummer
530311 of per e-mail: chamber@sr.net

In dit kader worden alle ondernemers opgeroepen om zich aan te melden bij de
Kamer van Koophandel en Fabrieken en wel:
* Maandag t/m vrijdag 08.00 - 21.00 uur
* Zaterdag en zondag 09.00 - 17.00 uur.
U wordt verzocht een lijst mede te nemen met de namen en voornamen van al uw
werknemers. Daarnaast zijn vereist:
1. ID-nummer
2. Salaris
3. Mobielnummer
4. Naam van de huisarts / bedrijfsarts.
Voor de registratie zal, afhankelijk van het aantal werkne-mers, een geringe kostenvergoeding in rekening worden gebracht.
Voor meer informatie:
KKF-Secretariaat, Prof. W.J.A. Kernkampweg 37.

CHIKUNGUNYA ALERT
Het Chikungunya gevaar is nog niet geweken. En het risico van overdracht door
beten van muggen en muskieten is er nog altijd. Blijf dus alert en doe wat gedaan
moet worden. Thuis en op het werk mogelijke broedplaatsen blijven opruimen en
jezelf beschermen tegen muskieten/muggen beten. Kortom: tref preventieve maatregelen om de opmars van chikungunya een halt toe te roepen. Smeer lichaamsdelen
die niet door kleding bedekt worden in met muggen/muskieten werende gel, gebruik
insecticide spray en slaap als het even kan onder een klamboe. De pijnlijke naweeën
van chikungunya kunnen maanden en zelfs jaren duren en daarom is voorkomen nog
altijd beter dan genezen.

KKFacts
Ondernemersavond
Onderwerp: "Master of
Small
&
Medium
Enterprise Management
(MSMEM)."
Inleider: Dave Abeleven,
FHR Institute for Social
Studies.
Datum: 04 november 2014
Tijd: 19.00 - 21.00 uur
Plaats: KKF-Conferentiezaal, Prof. W.J.A. Kernkampweg 37.

Heeft u een
vergunning nodig?
Moet uw vergunning
verlengd worden?
Wij besparen u het
hele loopwerk en
kostbare tijd!!!
Wij monitoren immers
het proces van
aanvraag tot
verkrijging van de
vergunning.
Voor meer info: OSW
KKF - tel. 530311

Douanekoersen
M.i.v. 28/10/2014 en tot
nader order

U.S. dollar
3,35
Euro
4,25
Pound sterling
5,40
Ned. Ant. gld.
1,88
Yen (10.000)
310,58
Trin. & Tob. dollar
0,53
Guyana dollar (100) 1,62
Indian rupee (100) 5,46
Brazil real
1,32

