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Security Assessment
Neem uw security serieus en breng
het tot een hoger niveau
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Bedrijfsbeveiliging is
tegenwoording niet meer los te
trekken van online security.

Veel bedrijven doen bijna uitsluitend zaken via het internet: we
gebruiken chats en e-mail om te communiceren met klanten
en medewerkers, onze belangrijke data staat opgeslagen in de
cloud zodat medewerkers er vanaf locatie ook bij kunnen, en
steeds meer bedrijven staan toe dat hun medewerkers vanuit
huis werken en daarom in mogen loggen op een bedrijfsnetwerk
vanaf een externe locatie.
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Zelfstandig stappenplan

Begin zelf met het verhogen van de security
en het verlagen van de risico’s

1

Bepaal uw scope
Stel vast welke gegevens binnen uw organisatie het meest waardevol zijn. Ga
vervolgens na of het financieel te verantwoorden is om deze gegevens te beveiligen.
Zo zal het met de komst van de nieuwe Europese privacy wetgeving, de General Data
Protection Regulation of GDPR, nog belangrijker gaan worden om de beveiliging van
uw klantgegevens in acht te nemen omdat u anders enorme boetes kunt riskeren.
Maar niet alleen uw klanten kunnen gevaar lopen bij een eventuele securitybreuk.
Zo zou uw eigen data ook gevaar kunnen lopen, en zouden bedrijfsgeheimen zoals
gepatenteerde formules of recepten op straat kunnen komen te liggen. Wanneer u
een informatiebeveiligingsbeleid wilt gaan opzetten, zult u bij uzelf moeten nagaan
welke kosten u wilt maken om deze gegevens afdoende te beschermen. Dit zal
namelijk ook van invloed zijn op welke maatregelen u zult kunnen treffen.

2

Bewaar de balans
Onthoud dat balans belangrijk is. Het is gemakkelijk om elke securitymogelijkheid
toe te passen op uw systemen om maar zo beveiligd mogelijk te zijn, maar wellicht
voegt die ene securityoplossing wel helemaal niks voor u toe, of past u zelfs dubbele
oplossingen toe voor hetzelfde securityprobleem. Aan de andere kant zou het kunnen
voorkomen dat een goed bedoelde beveiligingsmaatregel uw werkzaamheden ineens
heel complex of zelfs onmogelijk maakt. Stel daarom voordat u stappen onderneemt
een duidelijk en goed doordacht plan op, waarin u uiteenzet welke onderdelen van
uw organisatie beveiligd moeten worden, en hoe. Zo komt u niet voor financiële of
veiligheids-technische verrassingen te staan.

3

Behoud het inzicht
Zorg ervoor dat u inzicht heeft in uw digitale situatie. Zorg altijd voor een accurate
inventarisatie van uw hardware, maar ook uw software. Vergeet daarnaast ook niet om
te reguleren wat uw medewerkers zelf kunnen of mogen toevoegen in hun gebruik
van uw hardware en software. Denk hierbij niet alleen aan digitale opslag-apparatuur,
maar bijvoorbeeld ook aan addons in browsers of software van niet-geverifieerde
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producenten. Ten slotte is het ook belangrijk om te onthouden wat uw klanten
kunnen met uw hardware of software. Staat u bijvoorbeeld toe dat uw klanten gebruik
maken van uw WIFI, of in kunnen loggen op een terminal? Dan is het belangrijk dat u
deze mogelijke beveiligingsissues meeneemt in uw online security plan.

4

Blijf geïnformeerd
Weet wat er speelt binnen de markt. Probeer uzelf zoveel mogelijk op de hoogte te
houden van ontwikkelingen binnen uw eigen markt, maar ook op het gebied van
online security. Wees op uw hoede voor plotselinge securityproblemen en houd
ruimte in uw plan om deze zo snel mogelijk op te lossen. Monitoring en scanning
producten kunnen u hierbij helpen om de mogelijke problemen voor te blijven.
Zo zijn er monitoringtools die u kunnen waarschuwen zodra er kwetsbaarheden
worden gemeld binnen software waar u gebruik van maakt. Deze tools geven vaak
ook aan of er updates of patches beschikbaar zijn voor software, en bieden inzicht in
configuratiefouten.

5

Blijf consistent
Neem de tijd en de ruimte om ervoor te zorgen dat uw securityplan bedrijfsbreed
kan worden ingevoerd en nageleefd, zodat er geen gaten in uw beveiliging kunnen
vallen door nalatigheid. Onthoud hierbij ook dat hardware- en softwareupdates goed
moeten worden bijgehouden. Ook hierbij kunt u gebruik maken van monitoringen scanningtools. Neem daarnaast ook de tijd om uw medewerkers en klanten
voor te lichten over de veiligste werkwijze. Social engineering wordt nog steeds
veelvuldig gebruikt om in te breken in systemen zonder al te veel moeite. Leid uw
personeel op om phishing-mailtjes te herkennen en veiligheidsmaatregelen in acht
te nemen wanneer ze buiten de deur werken. Wanneer u veel in de cloud werkt,
chatservices gebruikt om te communiceren met uw klanten of uw medewerkers, of
uw medewerkers vaak vanaf locatie bij gegevens moeten kunnen om hun werk te
doen, is het verstandig om gebruik te maken van versleutelde communicatie. Maar
ook veiligheidsmaatregelen op kantoor zijn belangrijk om over na te denken: zo kunt u
bijvoorbeeld als regel instellen dat uw medewerkers hun computer niet onvergrendeld
achter mogen laten wanneer ze weglopen van hun werkplek.
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Security Assessments

Wanneer u zeker weet dat uw informatiebeveiligingsbeleid
in orde is, is het verstandig om uw security door te laten
lichten door een externe partij. Deze tests worden uitgevoerd
door gespecialiseerde security consultants. Onderstaande
tests en mogelijkheden worden door de security consultants
van Networking4all uitgevoerd onder de noemer Security
Assessments.

Assessment
Ons team van security consultants
staat ter beschikking om uw netwerk
en systemen door te lichten, te
analyseren, en advies uit te brengen
over welke verbeteringen u aan kunt
brengen om uw security tot een hoger
niveau te trekken. De scope van de
security assessment wordt samen
met u opgesteld, zodat er van te
voren vast kan worden gelegd welke

Tijdens de security assessment
wordt uw netwerk gescand met
een geautomatiseerde scan, die uw
systemen volledig zal doorlichten.
Elk opvallend resultaat zal vervolgens
worden nagelopen; zo controleren
onze security consultants of de vondst
daadwerkelijk een kwetsbaarheid,
en daarmee een security lek, is.
Aanvullend kunnen onze security
consultants een penetratietest op uw
systeem uitvoeren.

onderdelen van uw netwerk getest
mogen worden op kwetsbaarheden,
foute configuraties, of ontbrekende

Penetratietest

instellingen. Daarnaast kijken we naar

Tijdens een penetratietest, ook wel

hoe intensief u wilt dat er getest wordt.

Pen Test genoemd, proberen onze

Wilt u een snelle controle? Dan voldoet

security consultants in te breken in

de Security Quickscan. Heeft u liever

uw netwerk of systeem. Hiervoor

een volledige test? Dan voeren onze

gebruiken zij technieken die ook

consultants een complete Security

door kwaadwillende hackers gebruikt

Assessment uit.

worden. Zo controleren zij uw website
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op onbeveiligde content waar ze

de configuratie van uw WIFI, en hoe, en

misbruik van kunnen maken. Maar ook

óf, uw backups worden opgeslagen.

uw medewerkers kunnen, onbedoeld
en vaak ongemerkt, meehelpen met
een veiligheidslek. Daarom testen
onze security consultants ook de
medewerkers op hun oplettendheid en
security vaardigheden met behulp van
phishing mailtjes en social engineering.
Veiligheid op kantoor en op locatie
Wanneer u er voor kiest om ook uw
fysieke security onder de loep te
laten nemen, komen onze security
consultants op kantoor langs. Daar
kunnen zij naast de security tests die
worden uitgevoerd in de Security
Assessments en de Pentests, ook
uzelf en uw medewerkers testen op
goede gewoontes. Zo kunnen ze
controleren of uw medewerkers hun
computers vergrendelen wanneer
ze die niet gebruiken, maar ook of
ze zich gemakkelijk toegang tot
uw kantoor of bedrijfspand kunnen

Rapportage
Nadat uw systemen of netwerken
zijn doorgelicht door onze security
consultants, stellen zij een uitgebreid
rapport op waarin uitgebreid wordt
aangegeven welke security problemen
er zijn gevonden, en indien mogelijk,
hoe deze kunnen worden opgelost.
Deze bevindingen worden bij het
afsluitende gesprek ook samen met u
besproken.
Security assessments, penetratietests,
en security controles op locatie
kunnen regelmatig worden uitgevoerd
om uw netwerkveiligheid op de proef
te stellen en aan de tand te voelen. Met
een regelmatige test sluit u ook uit dat
nieuwe kwetsbaarheden uw systemen
en netwerk in gevaar brengen.

verschaffen. Daarnaast bekijken ze ook

Met een penetratietest worden
handmatig de zwakheden
aangevallen.
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Conclusie

Zet uw informatiebeveiligingsbeleid in als een schild tegen
digitale dreigingen, en til uw beleid naar een hoger niveau door
het regelmatig te laten testen.
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