GDPR IT SECURITY SOLUTIONS

WHITEPAPER

PRIVACY INFRA
SCAN ( PIS )

VOORBEREID DOOR
A SYAMS DOT CONNECTOR
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INTRODUCTIE

CONNECT THE DOTS

ITSY .

ITSYdot brengt oplossingen en
uitdagingen bij elkaar Door middel
van brede inzichten kunnen
behoeftes in de IT branche vervuld
worden als een onafhankelijke
schakel tussen vraag en aanbod
In een huidige tijd waar IT diensten
in overvloed worden aangeboden is
het vaak lastig te overzien welke
diensten en of producten waarde
toevoegen aan uw bedrijf De meeste
bedrijven werken met verouderde
systemen en hebben niet in de
gaten hoeveel kansen ze laten
liggen
Door middel van een uitgebreide
scan kan ITSYdot bepalen of zaken
verbeterd versimpeld en vernieuwd
kunnen worden
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De nieuwe AVG wetgeving zorgt
ervoor dat de huidige IT
infrastructuur onder de loep moet
worden genomen Dit kost tijd geld
en energie
Aan de andere kant biedt dit ook
kansen op de lange termijn met
vernieuwing en het verkrijgen van
inzicht op data die wellicht voorheen
niet inzichtelijk waren De AVG
wetgeving dwingt ons om scherpte
te verkrijgen over de keuzes die we
hebben gemaakt en nog gaan
maken
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Deze whitepaper geeft informatie
over de Privacy Infra Scan welke is
ontworpen door ITSYdot om elk IT
infrastructuur GDPR proof te krijgen
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DOELGERICHT

IN EEN OOGOPSLAG

ANALYZE REPORT
TAKE ACTION
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Advies en bemiddeling op maat

."

Van IT professionals met ruime ervaring en kennis

Onafhankelijk en Oplossingsgericht

"

Alleen de beste diensten en producten voor een AVG
proof IT infrastructuur
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LET S CONTINUE TO PAVE THE WAY FOR THE FUTURE GENERATIONS
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INFRASTRUCTUUR

INZICHT OP DATA OPSLAG EN
INFORMATIE STROMEN

TOTAL AWARENESS
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Vanaf de fysieke onderdelen
binnen de IT infrastructuur tot aan
het gebruik van cloud based
applicaties Met de mogelijkheid
om door middel van netwerk en
connectivity oplossingen benaderd
te worden vanaf verschillende
devices op verschillende locaties
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De huidige wereldwijde IT
landschap is gevarieerd complex
en massaal Dit brengt mooie
ontwikkelingen met zich mee
maar ook veel bedreigingen
Met alle persoonlijke data wat
stroomt door verschillende
machines en devices wordt de
behoefte naar grip op privacy van
de individu steeds groter
Grote corporate organisaties
verzamelen kostbare data Data
met informatie van ons allen
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In de nieuwe AVG wetgeving is het
van belang om totale inzicht te
krijgen in de gehele IT
infrastructuur
Welke providers verlenen hun
diensten
Wie maken gebruik van welke
onderdelen binnen het netwerk
Welke apparaten communiceren
met elkaar en wat wordt er
specifiek gecommuniceerd
Is de communicatie encrypted en
het netwerk versleuteld
De verwerker van persoonlijke
gegevens de verantwoordelijke
over de data en de betrokkene
wiens gegevens worden verwerkt
moeten zichzelf kritische vragen
gaan stellen Veiligheid staat op het
spel
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DOELEN
Krijg de gehele IT infra in beeld
Neem benodigde veiligheids
maatregelingen
Volg de informatiestromen van data
Creëer een overzichtelijk en
duidelijk protocol
-

-

BEVEILIGEN

VEILIGHEID EERST

SECURED BY DESIGN
SCAN ONDERDELEN
Firewall protection
End point protection
Encryption
Data Control
Password policy
Back up policy
Update policy
Logging
Access Security
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In de media zien we steeds vaker
berichten over beveiligde netwerken
die ge breached zijn door aanvallen
en aangetast door virussen en
malware
Met regelmaat horen we over
datalek schandalen van grote
corporaties en zelfs vanuit
overheidsinstanties
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Er is keer op keer bewezen dat een
standaard beveiliging niet
voldoende is om de aanvaller tegen
te houden van inbreuk en
verspreiding van schadelijke
activiteiten op het netwerk
Aanvallen worden steeds meer
geavanceerd en data wordt steeds
gevoeliger
.
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Het is van essentieel belang om de
veiligheidsmaatregelen goed te
her beoordelen Een datalek of
breach zit in een klein hoekje
Intern liggen er grote risico s evenals
bij partners en toeleveranciers
Cybercrime is in de afgelopen jaren
flink toegenomen Met een jaarlijkse
wereldwijde schade van 280 miljard
USD opgemeten in 2016 Het CBS
meldt dat In Nederland alleen al 10
miljard euro schade is geweest
1 5 bedrijven in Nederland zijn
getroffen door een cyber attack
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De privacy wetgeving krijgt een
groter rol in het bedrijfsleven
Dit gaat gepaard met bewuster
omgang met de totale IT Security
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BEHEER

WERK DOELGERICHT

SYSTEM PROCESS
MANAGEMENT
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Zonder security is er geen
privacy Zonder privacy is er
geen vrijheid
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Grip nemen op veiligheid en privacy
betekend tijd besteden aan een up
to date inrichting van het IT
infrastructuur Automatisch
betekend dit dat het beheer van
systemen en processen grondig
bekeken moeten worden en waar
nodig heringericht
Afhankelijk van de ervaring en
kennis kan een herinrichting veel
tijd geld en moeite in beslag nemen
Het kan natuurlijk op een effectieve
manier als organisaties ervoor kiezen
om experts in te schakelen
In het huidige jaar 2018 waar we ons
zorgen moeten maken over
cybersecurity zijn er genoeg partijen
die bereid zijn om mee te denken en
weten uitdagingen om te zetten in
kansen en oplossingen
-

-

-

.

.

,

,

.

.

.

Waar zich problemen ondervinden
zullen er altijd oplossingen worden
gevonden
.

Van de eisen die worden gesteld op
het gebied van de privacy wetgeving
is het duidelijk dat niks meer aan
toeval overgelaten wordt De enorme
geld boetes tot een max van 20
miljoen euro of 4 van de
wereldwijde omzet zijn natuurlijk
afschrikwekkend en dwingen
organisaties om acties ondernemen
acties die partijen forceren om
constant scherp te blijven op risico s
Daarmee wordt er ook geëist om
voortdurend het netwerk in de gaten
te houden en bij te houden wat er
speelt omtrent IT security Het
bijhouden en beheren zal worden
gedaan in vormen van rapportages
meldingen en updates
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Alle extra werkzaamheden die
voortvloeien zijn belastend daarom
zal het helpen om de zaken efficiënt
en helder in te richten
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PERSOONSGEGEVENS VERWERKING

STAP RICHTING IMPLEMENTATIE

PRACTICAL BY
DEFAULT
.

FASE 1

BEWUSTWORDING EN
VASTSTELLING

FASE 2

MAATREGELEN EN INRICHTING

FASE 3

VERWERKING AANPASSING EN
ONDERHOUD
,

De drie genoemde fases zijn een compressie van de Privacy Infra Scan
PIS ITSYdot houdt zich voornamelijk bezig met de praktische zaken
omtrent het voldoen aan de AVG Het doel is om een ingewikkeld
proces te versimpelen
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Gezien de privacy wetgeving voornamelijk gericht is op praktische
aanpassingen en veranderingen is het in eigen belang om zaken
helder in kaart te brengen en deze aan te pakken Organisaties willen
zich lekker kunnen blijven focussen op hun corebusiness
De Privacy Infra Scan PIS is een efficiënte en effectieve manier van
omgaan met de privacy wetgeving
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Als er dan toch kritisch wordt gekeken naar de gehele
informatiestromen en de daaruit voortvloeiende rapporten is ITSYdot
goed in staat en bereid om tegelijkertijd te kijken of het commerciële
plaatje gunstig is en de huidige totaal oplossing past bij de
organisatie
,
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PRIVACY INFRA SCAN

DAADKRACHTIGE AANPAK

COMPLETE CONTROL

.

NETWORK SCAN

Privacy

APPLICATION SCAN

DEVICE SCAN

USER SCAN

AUTHORIZATION
SCAN
De Privacy Infra Scan PIS is ontworpen om de
praktische zaken omtrent de AVG aan te pakken
Na een zorgvuldig en uitgebreide scan wordt er een
rapport opgesteld met de specifieke
aandachtspunten In het rapport wordt er gelijk een
voorstel gedaan om de zaken daadwerkelijk te
implementeren Hierbij worden er diensten en
producten geboden van partners binnen het
partnernetwerk van ITSYdot
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PROCEDURE SCAN

.

.

RAPPORTAGE

ALLES IN EEN OVERZICHT

EXECUTIVE SUMMARY
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Bespreek rapport met
ITSYdot
Ontvang IT Infra GDPR
proof certificaat

ITSYdot komt een hele dag
langs voor een PIS

Ontvang het rapport

Plan een PIS in

Advies rapport wordt
opgesteld

Besluit om de
maatregelingen door
ITSYdot te laten uitvoeren

Implementatie van
toepassingen

OPLOSSINGEN ALTIJD OP MAAT
Na zorgvuldig het IT infrastructuur in beeld te
krijgen en te scannen op de veiligheidsrisico s zal
een rapport worden opgesteld wat inzicht geeft in
wat er nog veranderd moet worden om AVG proof
te zijn
Het advies wat hieruit voortvloeit kan gelijk worden
opgepakt door ITSYdot
ITSYdot beschikt over een netwerk van
gerenommeerde partijen welke zich specialiseren
op specifieke vlakken binnen de IT branche
Hierin is ITSYdot officieel partner en of distributeur
van de benodigde producten en diensten
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HET ADVIES IS 100%
ECO
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EERLIJK
COMPLEET
ONAFHANKELIJK
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Verandering bied kansen De kans om zaken kritisch
te bekijken en te verbeteren Op de langere termijn
kan dit besparing opleveren in tijd en geld ITSYdot
biedt alleen de oplossingen aan als de zaken daarop
vooruitgaan Als onafhankelijke IT partner is er
alleen baat bij het oplossen van uitdagingen in
plaats van verkooptargets te behalen van eigen
diensten en producten
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OPLOSSINGSGERICHT

GOED BEGINNEN

SIMPLIFY COMPLEXITY

Een goede partner is één die
meedenkt en de belangen behartigd
van de organisatie Het lijkt zo
vanzelfsprekend maar de praktijk
bewijst het tegendeel In een
wereldwijde IT landschap met heel
veel verschillende oplossingen
toepassingen en ontwikkelingen die
met elkaar communiceren wordt
het voor de partijen met weinig tot
geen kennis lastig te bepalen welke
oplossing het beste past
De tijden waar men redenen geeft
zoals als het maar werkt zijn
voorbij
Tegenwoordig werkt het overgrote
deel toch wel zoals het moet
werken De ultieme vraag is echter
werkt de gekozen oplossing het
best voor mijn organisatie Die vraag
is vaak lastiger te beantwoorden als
er geen kennis en ervaring is
opgedaan
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De behoefte naar een onafhankelijke
IT partij wordt groter naar mate de
variaties in IT diensten en producten
blijft groeien Met de toenemende
ontwikkelingen op het gebied van
IoT Internet of things zullen steeds
meer devices gevoelige data dragen
Al deze verzamelde data reist van
apparaat naar apparaat Met de AVG
wetgeving op komst wordt het
noodzaak om te weten welke
apparaten welke data opslaat en
verzameld Hierin is security een van
de belangrijkste factoren Men moet
er alles aan doen om indringers
tegen te houden
Cybercrime is in de afgelopen jaren
constant en aanzienlijk gegroeid
Data wordt gevoeliger en de IT
speelveld complexer
Het is de missie van ITSYdot om de
complexiteit te blijven versimpelen
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