Veiligheid en
‘Security by Design’
Alle zakelijke en mobiele data van uw organisatie
veilig en goed beschermd

Voorkomen is beter
dan genezen

Dat spreekwoord kennen wij allemaal! Makkelijk gezegd, moeilijker
gedaan. Immers. Om te voorkomen moet je van te voren in zekere
mate rekening kunnen houden met de, veelal onbekende,
bedreigingen waar een mobiele omgeving aan bloot wordt gesteld.
Dit vereist expertise, kennisontwikkeling en continu aandacht voor
de kwetsbaarheden van de systemen. Om te ‘voorkomen’ is het zaak
dat informatiebeveiliging vanaf het begin van een traject of
systeemontwerp top-of-mind is.
Waarom doen wij dit?
–

Het anticiperen en voorkomen van security risico’s aan het
begin van een traject is vele malen goedkoper dan achteraf.

–

Beveiligingsfouten zijn beter onder controle te krijgen door
testen, bewustzijn, tooling en monitoring. Zij kunnen in de kiem
gesmoord worden.

–

Vroege ontdekking van fouten in een werkproces of werkwijze
geeft input om deze processen te verbeteren en de veiligheid te
verhogen.

–

Het inzichtelijk maken en beschermen van bedrijfsgevoelige
informatie is één van de centrale punten bij het formuleren de
mobiele werkplekondersteuning.

Risico’s worden middels een risicoanalyse in kaart gebracht. Dit
geeft inzicht in de risico’s en maatregelen die ingeregeld moeten
worden voor het accepteren van deze risico’s. Ook geeft dit input
voor de classificatie van bedrijfsdata en processen/systemen in het
securitymodel van de organisatie. Risico analyse is een continue
proces, de omstandigheden van de buitenwereld veranderen
immers continu.
Uiteraard is het belangrijk om controle over de mobiele omgeving te
hebben. Wie heeft welke mobiele apparatuur in gebruik, met welke
rechten, waar, wanneer, welke informatie mag naar buiten worden
gebracht, etc.? Dit vereist een sluitende en (altijd!) actuele activa
administratie die op ieder gewenst moment kan worden
opgevraagd. Alle gegevens staan zodoende onder centraal toezicht
van de organisatie.
Cloud Seven weet dat beveiliging van cruciaal belang is voor de
mobiele vloot. Naast risico analyse en het nemen van
organisatorische maatregelen passen wij ook de meest moderne (en
‘proven’) technologie toe om de best beveiligde omgeving op maat
te leveren voor onze klanten. Wij gebruiken bijvoorbeeld op maat
gemaakt compliancy beleid in combinatie met de platform
specifieke beveiligingsopties die geboden worden door:
–

Android Enterprise (Work profile/Work managed)

–

Apple User profile (BYOD) en Device profile features

–

Windows Modern security aspecten (App run control, health
attestation, WIP..)

–

Linux (lockdown, App run control..)
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Meer weten?
We vertellen u
graag meer!
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