Security Maturity as a Service

Van een vaag “dit moet beter”-gevoel naar concrete handvatten
Cybersecurity is een zeer breed onderwerp waar je eigenlijk continu mee bezig moet zijn. Ultimo
wil je als organisatie in een cyclus terecht komen waarin je security postuur steeds verbetert.
Om in control te blijven moet je al snel veel regelen. Organisatorische, technische en
procesmatige maatregelen en daarnaast denk je ook aan het menselijk aspect. Je weet heel
goed dat het niet alleen gaat om het installeren van een antivirus systeem of een firewall.
Cybersecurity zie je in een veel breder perspectief. Het gaat in essentie om risk based te sturen
op basis van de kern risico’s van jouw organisatie.
Hoe krijg je het geheel gecoördineerd met zoveel bewegende onderdelen? Hackers staan niet
stil dus continue verbeteren en aanscherpen is een must. Hoe pak je dat aan?
Als Managed Service Provider en al ruim 20 jaar actief in de brede wereld van IT maakt Valid
dagelijks mee de complexiteit van cybersecurity. Valid Managed Services is ISO27001 en
ISO27017 gecertificeerd en beschikt over een ISAE3402 verklaring.

De oplossing: Security Maturity as a Service.
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In korte tijd inzichten van onschatbare waarde
Scope van de aanbieding

READY
✓ Scan gebaseerd op
zestigtal vragen
✓ Verdeeld over
verschillende security
domeinen

SET

STAY AHEAD

✓ Inzicht in huidige security
volwassenheid
✓ Verbetervoorstel, quick
wins, aanzet roadmap
✓ Advies over realistisch
ambitieniveau

✓ Valid helpt jou om de
gewenste future
state te bereiken

Ready: volwassenheidsscan
Tijdens een uitgebreide workshop wordt gezamenlijk een vragenlijst ingevuld. De vragen hebben betrekking op
verschillende security domeinen en beslaan verschillende volwassenheidsniveaus. Na afronding van de workshop worden
de resultaten verwerkt en volgt er een terugkoppeling sessie inclusief een uitgebreide rapportage.

Set: inzicht in huidige security volwassenheid en gap met gewenste situatie
In het rapport tref je inzichten in het huidige security score per volwassenheidsniveau, aandachtspunten en advies.
Uiteraard inclusief korte termijn aanbevelingen en quick wins. Je ontvangt bovendien een eerste aanzet voor de security
roadmap. Dit behelst de belangrijkste security activiteiten binnen het eerste jaar, volledig gebaseerd op de uitkomsten
van de volwassenheidsscan. Valid geeft jou daarnaast advies over een realistisch te behalen ambitieniveau.

Stay Ahead: maatregelen implementeren, bijsturen en verbeteren (PDCA)
De uitkomst van de Valid volwassenheidsscan geeft uitstekend inzicht in de robuustheid van de organisatie in relatie tot
cybersecurity-risico’s. Het helpt met het versterken van de bewustwording van het management. Dit leidt ertoe dat
nieuwe security initiatieven sneller doorgang vinden. De uitkomst van de scan kan je gebruiken als basis voor het opstellen
van een plan van aanpak én een meerjarige security roadmap.
Ondersteunen in het vervolgtraject doet Valid graag, uiteraard.

Het resultaat
Inzicht in het huidige cybersecurityvolwassenheidsniveau van de organisatie. Concrete aanbevelingen ter verbetering van
de cybersecurityvolwassenheid, incl. quick wins. Een perfect instrument om draagvlak te creëren voor de nodige
initiatieven.

Meer weten?
De mogelijkheden van Valid Security Maturity as a Service bespreken, of behoefte aan meer
informatie? Neem dan gerust contact op met jouw accountmanager of ons marketingteam, ze helpen
je graag!
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