SECURITY
ASSESSMENT
KRIJG IN 5 DAGEN IN KAART HOE VEILIG JOUW ORGANISATIE WERKT
Hackpogingen, DDoS-aanvallen, virussen, spam en malware: organisaties kampen dagelijks met
bedreigingen van buitenaf. Maar ook binnen de organisatie maken we fouten waardoor datalekken
ontstaan. Daarnaast houdt de AVG – de nieuwe wet voor databescherming die in mei 2018 in werking
treedt – de gemoederen bezig. We moeten onze data, nu meer dan ooit, beschermen tegen interne
en externe bedreigingen.
Stel jij jezelf vragen als: Hoe veilig is mijn werkomgeving echt? Welke maatregelen kan ik nemen om
datalekken te voorkomen? Ga ik goed om met privacy gevoelige informatie? En: ben ik echt klaar
voor de komst van de AVG? Het Security Assessment geeft je antwoord op deze vragen. In 5 dagen
krijg je in kaart welke risico’s er binnen jouw organisatie zijn en welke tegenmaatregelen je met
technologie kunt nemen.

INSPARK SOLUTION

SECURITY ASSESSMENT:
DÍT HOUDT HET IN
Kies je voor een Security Assessment, dan
brengt een gecertificeerde consultant in 5
dagen in kaart wat de status van security
is binnen jouw organisatie. En welke acties
nodig zijn om de toekomst met een gerust
hart tegemoet te zien. Onze consultant duikt
in de beveiliging omtrent jouw infrastructuur,
apps, data en identity. Maar spreekt ook
met de belangrijkste business stakeholders
om verbeterpunten aan te dragen voor
de omgang met data & veiligheid. Wij
identificeren de risico’s en geven daarbij aan
hoe je Microsoft technologie kunt inzetten
om de beveiliging op niveau te krijgen.
Het Security Assessment omvat het
doorlichten van de veiligheid zowel binnen
als buiten jouw firewall. Voor de laatste
werken we met partner FoX-IT die hiervoor
een zogeheten PEN-test uitvoert.

SECURITY ASSESSMENT,
SO WHAT?

DATA GEDREVEN WERKEN IN“MET
DE PRAKTIJK
DE WAARDEVOLLE INZICHTEN ZIJN WE CONCRETE
“MET ÉÉN DRUK OP
DE KNOP ZIJN WIJ NU
KLAAR VOOR DE AVG”
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JOUW SECURITY STATUS IN 5 DAGEN
IN KAART

33 Snel inzicht in de security status van jouw
organisatie
33 Frisse blik van buitenaf op jouw security
maatregelen
33 Door MCSE, CCSP en/of CISSP
gecertificeerde consultants
33 Compleet overzicht van potentiële
risico’s
33 Haal het maximale uit
beveiligingscompetenties van Microsoft
technologie zoals Office 365, EM+S en
Windows 10
33 Concrete vervolgstappen waar je direct
mee aan de slag kunt

VERBETERTRAJECTEN GESTART. HET HEEFT ONS OOK MEER
BEWUST GEMAAKT VAN DE SECURITY FUNCTIONALITEITEN
BINNEN DE MICROSOFT STACK. DEZE HADDEN WE
BLIJKBAAR AL IN HUIS. NU MAKEN WE ER OOK GEBRUIK VAN
EN IS ONZE WERKOMGEVING VEILIGER.”

TECHNISCHE SCAN

1

Scan van jouw
technische
infrastructuur,
on-premises en
online (identity,
device, apps, data
en monitoring),
binnen én buiten
de firewall

ANALYSE TECHNIEK

2

In een technisch
rapport verwerken
we de informatie
tot concrete
handvatten

INTERVIEWS

3

Interviews
met (C-level)
management over
beren op de weg,
wet- en regelgeving,
BCP, DRP en
werkprocessen
(zoals data
uitwisseling met
externen)

derk.van.der.woude@inspark.nl

ANALYSE BUSINESS

4

Informatie
verwerkt in een
functioneel
rapport waarin we
business wensen
rondom security
vertalen naar de
benodigde ITacties

RESULTATEN

5

Presentatie
van quick wins
& mogelijke
lange termijn
vervolgstappen

