FULL PACKAGE
OM UW BEDRIJF VOOR TE
BEREIDEN OP DE GDPR-WETGEVING

GDPR
De GDPR-wetgeving is een antwoord op
de sterk veranderende
maatschappelijke, sociale en
technologische omgeving en handelt
rond de bescherming van
persoonsgegevens. Elk bedrijf heeft nog
tot 25 mei 2018 tijd om haar procedures
aan te passen. Vanaf dan treedt de wet
in werking en wordt van iedereen
verwacht dat we voorzichtiger
omspringen met persoonsgegevens.

STAP 2
TECHNISCH

IT- EN SECURITY AUDIT
Hoe veilig is uw IT-omgeving? Heeft u
genoeg maatregelen getroffen om uw
bedrijf te beschermen tegen datainbreuken? Is uw bedrijf immuun voor
cyberaanvallen?
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TECHNISCH
IT- EN SECURITY AUDIT
Een tweede onderdeel is security: hoe veilig wordt omgegaan met data
en persoonsgegevens? Daarmee komen we in het vaarwater van IT
terecht. Aan de hand van een IT- en Security Audit komt u te weten in
welke mate uw bedrijf technisch klaar is voor de GDPR. Naast de sterke
punten, brengen we ook de pijnpunten van uw omgeving in kaart. Een
ideale uitvalsbasis om de nodige aanpassingen te doen en u volledig
klaar te stomen voor de GDPR-wetgeving (en de toekomst tout court).
Volgende punten worden opgenomen:
Wachtwoordbeleid
Beperkingen in software en mappenstructuur op gebruikersniveau
Antivirus
Recente Windows-updates, patchlevel van Exchange, versie en
patchlevel van hypervisor
Backup & backupbeleid
Systeemversie van firewall
Systeemversie van storage systemen
Scheiding van de netwerken
Interne procedures ifv security
Bescherming van datacenter en/of gevoelige technische ruimtes
...

BEGELEIDING NA DE IT- EN SECURITY AUDIT
Na de audit bekijken we samen het auditverslag waarin de pijnpunten
opgelijst worden. Zo kunnen we samen bepalen aan welke punten
prioriteit gegeven wordt. Op die manier kunnen we een plan van aanpak
opstellen met een bijhorend prijskaartje.

€ 600 voor de IT- en security audit (halve dag)
prijs op maat voor verdere begeleiding

