
VEILIG WERKEN 
ZONDER ZORGEN!
Digitalisering heeft de werkomgeving ingrijpend veranderd. Naast de fysieke 
omgeving is een digitale omgeving ontstaan. En net als de beveiliging van een 
pand of fysiek bezit, moet ook deze digitale omgeving goed beveiligd worden. 
Het Security Pack biedt u een betrouwbare maatwerkoplossing voor ICT-Security 
voor een vast bedrag per maand. De producten en diensten in het Security Pack 
zorgen ervoor dat: 

• U inzicht krijgt in de huidige risico’s en bedreigingen en de eventuele gevolgen;
•  Uw medewerkers leren omgaan met digitale veiligheid en bewust worden van 

technieken om gevoelige informatie te onderscheppen;
• Uw organisatie optimaal is voorzien van de passende ICT-Security.

Binnen het Security Pack kiest u zelf welke onderdelen voor uw organisatie 
van belang zijn. Zo stelt u op basis van uw situatie, wensen en vereisten uw 
eigen Security Pack samen. Daarbij voorzien wij u natuurlijk van deskundig en 
betrouwbaar advies.
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HET BEGINT MET INZICHT 

Hoe weet u welke risico’s uw bedrijf loopt? Daarvoor is inzicht nodig in de beveiligingsrisico’s. 
Daarom start ieder traject met een nulmeting. De nulmeting kan uit meerdere onderdelen 
bestaan, afhankelijk van uw organisatie en wensen. Een aantal onderdelen van de nulmeting 
zijn de risicoanalyse, een aanval- en penetratietest en social engineering.

Op basis van de uitkomsten van de nulmeting bepaalt u, desgewenst samen met ons, 
welke onderdelen van het Security Pack voor uw organisatie het meest relevant zijn.

ONDERDELEN SECURITY PACK

In het Security Pack zitten alle producten, diensten en services om voor uw specifieke situatie 
de ICT-beveiliging op het gewenste en noodzakelijke niveau te krijgen en te houden.
Niet alle onderdelen van het Security Pack zijn voor elke organisatie relevant. We komen graag 
bij u langs om samen te bespreken wat voor uw bedrijf nodig is.

De risicoanalyse geeft inzicht 
in de procesmatige veiligheid 
van uw organisatie. Er wordt 
een inschatting gemaakt van 
de grootte van risico’s, de 
waarschijnlijkheid dat een risico 
zich zal voordoen en de impact 
hiervan. De risicoanalyse 
geeft inzicht in de personele, 
organisatorische, fysieke en 
digitale ICT-bedreigingen.

Door een aanval- en 
penetratietest worden het 
netwerk, de applicaties en de 
systemen (non destructief) 
aangevallen zoals een hacker 
dat ook zou doen. U krijgt 
inzicht in de mate waarin uw 
ICT-infrastructuur bestand is 
tegen aanvallen en in 
eventuele zwakke plekken in 
de beveiliging. 

Social engineering is een 
techniek om vertrouwelijke 
of persoonlijke informatie 
te verkrijgen via uw 
medewerkers. Samen met u 
wordt een test opgesteld om 
vertrouwelijke informatie, zoals 
wachtwoorden, klantgegevens 
of rekeningnummers, los te 
krijgen. Doel van deze test is 
het creëren van bewustwording 
bij het personeel, zodat de 
slagingskans van een aanval via 
het personeel verkleind wordt. 

Risicoanalyse
Aanval- en 

penetratietest Social engineering
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DE AANDACHTSGEBIEDEN

Het Security Pack is modulair opgebouwd. U kiest dus zelf welke onderdelen nodig zijn voor 
uw organisatie. Hieronder lichten we een aantal aandachtsgebieden toe:

SECURITY 
PACK

Bewustwording
Digitale veiligheid begint met bewustwording. 
Veelal is de mens nog de “zwakste” schakel 
binnen een bedrijf. Een awareness training zorgt 
ervoor dat medewerkers zich bewust worden van 
risico’s, trucs en gevolgen en geeft informatie 
over databeveiliging op personeelsniveau.  
De training kan op verschillende niveaus worden 
gegeven. Afhankelijk van de doelgroep wordt de 
inhoud van de training bepaald. 

Beleid
Beleid zorgt ervoor dat uw ICT-beveiliging  
op het gewenste en noodzakelijke niveau komt 
en blijft. Denk aan de beveiliging van toegang en 
gebruik van uw (netwerk)omgeving met als doel 
het voorkomen van verlies van bedrijfskritische 
informatie. 
Onderdeel van het Security Pack kan bijvoor-
beeld het opstellen van een wachtwoord- 
en gebruikersrechtenbeleid zijn. Een ander 
voorbeeld is beveiligde toegang middels 
Two Factor Authentication. Met de SSLRDP 
authenticator app logt u niet alleen op 
kantoor, maar ook thuis of op locatie in op uw 
kantooromgeving middels uw gebruikersnaam 
en wachtwoord, en is de toegang ook gekoppeld 
aan een algoritmische code via de app. Dit 
helpt bij het beveiligen van gebruikersaccounts, 
het voorkomen van datalekken en het 
effectief blokkeren van cybercriminelen. Met 
Enterprise Mobility Suite van Microsoft wordt 
alle apparatuur waarmee collega’s werken 
centraal beheerd en krijgen geselecteerde 

medewerkers beveiligde toegang tot uw 
bedrijfsomgeving. Daarnaast biedt Microsoft 
Enterprise Mobility Suite nog een aantal unieke 
voordelen zoals encryptie van documenten. 
Maken uw medewerkers gebruik van externe 
media, bijvoorbeeld USB-sticks? Dan brengt 
dit risico’s met zich mee. Binnen het Security 
Pack is het mogelijk om de toegankelijkheid 
van externe media te beperken en te beheren. 

Bovenstaande zijn slechts enkele voorbeelden 
van producten en diensten binnen het Security 
Pack om effectief beleid op te stellen voor de 
ICT-beveiliging voor uw organisatie. Wij lichten 
op basis van de uitkomsten van de nulmeting 
graag toe welke mogelijkheden er zijn.

Beveiligen
Het Security Pack omvat diverse oplossingen 
voor passende ICT-beveiliging. Afhankelijk van 
uw organisatie wordt samen met u bepaald 
welke producten en diensten nodig zijn. Om de 
veiligheid te waarborgen bieden wij beveiligings-
software, scans en checks aan. Zo houdt u ook 
na de nulmeting inzicht in de kwaliteit van uw 
ICT-beveiliging. 

Bewaken
Uw ICT-Security op niveau brengen en houden 
is niet gebaat bij een momentopname of 
een statische benadering. Houd inzicht in de 
voortgang door periodiek te controleren. Zo 
blijft uw inzicht in uw bedrijfsbeveiliging actueel 
en houdt u de vinger aan de pols.
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WILT U MEER WETEN?
Neem contact met ons op 
voor een passend Security 
Pack voor uw organisatie.

BETROUWBARE EN ONAFHANKELIJKE ICT-PARTNER 

ICT-beveiliging is hét hoofdthema van nu. Wilt u inzicht in de kwaliteit van uw ICT-beveiliging? 
Voortdurend monitoren en weten waar u moet bijsturen om uw ICT-beveiliging verder te 
optimaliseren? Zet vandaag nog de eerste stap en maak de beveiligingsrisico’s binnen uw 
organisatie inzichtelijk met de nulmeting. Gevolgd door een vrijblijvend oriënterend gesprek over 
het Security Pack heeft u een totaaloverzicht van oplossingen voor uw organisatie. Kies voor 
zo’n cruciaal onderwerp een betrouwbare en onafhankelijke partner. Wij adviseren u graag. Onze 
contactgegevens vindt u hieronder.

Security Pack 


