‘DE CENTRIC-PROFESSIONALS DEDEN ALLES
OM ONS WEER IN DE LUCHT TE KRIJGEN’
Wim Munier | IT-manager APM Terminals

Op 27 juni 2017 werd APM Terminals getroffen door het Petya-malwarevirus. Hierdoor
werden ongeveer 240 werkstations uitgeschakeld. Om zo snel mogelijk weer
operationeel te zijn, riep de overslagterminal de hulp in van Centric. Wim Munier, ITmanager bij APM Terminals Rotterdam: “Alle pc’s moesten op korte termijn worden
voorzien van het nieuwe Operating Systeem, Windows 10. Een enorme klus onder
lastige omstandigheden, die de professionals van Centric Infrastructure
professionals met enorm veel inzet en enthousiasme hebben opgepakt.”
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Over APM Terminals Rotterdam

Over Petya

APM Terminals Rotterdam is een van de grootste
(container)terminals in Europa. Het bedrijf is actief sinds 2000 en
een zelfstandige eenheid binnen de Deense A.P. Moller-Maersk
Group. Per jaar worden via de terminals van APM meer dan 1
miljoen containers geladen en gelost. Hoewel de overslag van
containers de hoofdactiviteit is, houdt het bedrijf zich ook bezig met
het verwerken van niet-gecontaineriseerd stukgoed.

Petya is malware die erop gericht is om Microsoft Windows plat te
leggen. Om de toegang tot het systeem te herstellen, moet de
gebruiker een betaling doen in Bitcoin. In maart 2016 werden voor
het eerst varianten van Petya ontdekt, die verspreid werden via
besmette e-mailbijlagen. In juni 2017 werd een nieuwe variant van
Petya gebruikt voor een wereldwijde cyberaanval, voornamelijk
gericht op de Oekraïne. De nieuwe variant verspreidt zich via de
EternalBlue-exploitatie die doorgaans wordt ontwikkeld door het
Amerikaanse NSA en eerder door WannaCry-ransomware werd
gebruikt. Kaspersky Lab verwees naar deze nieuwe versie als
NotPetya vanwege de verschillen met de 2016-varianten. In
Nederland werden meer bedrijven door Petya getroffen, waaronder
moederbedrijf Maersk en TNT Express.

Bij APM Terminals werken ongeveer 650 medewerkers die garant
staan voor een 24-uurs bedrijfsoperatie. De laatste drie jaar ontving
het bedrijf de eerste prijs voor Europa's meest productieve terminal
van Journal Of Commerce (JOC).
Onderdeel van APM Terminals is APM Terminals Maasvlakte II.
Deze volautomatische terminal is sinds april 2015 operationeel
(geopend door Koning Willem-Alexander). APM Terminals
Maasvlakte II is de eerste containerterminal met een CO2-uitstoot
van nul op en buiten de terminal. Het hoofdkantoor van APM
Terminals bevindt zich in Den Haag.
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