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HR en Security awareness training
Hoe selecteer je een Applicatie Security Testing tool?
Veilige software voor minder incidenten
Tips ter verlaging van risico’s

HR en Security awareness training

Bij het verlagen van het risico op cybercriminaliteit en het voorkomen van datalekken wordt het bedrijven steeds vaker duidelijk dat de oplossing hiervoor niet alleen gezocht moet worden in
de technische security oplossingen om je netwerk af te schermen
tegen de boze buitenwereld. Het vergroten van het bewustzijn
van de medewerkers die met de ICT middelen werken kan een
bedrijf veel security incidenten besparen.
Het creëren van een goede cultuur op het gebied van security en
privacy is een belangrijke factor bij het beschermen van vertrouwelijke gegevens en het waarborgen van de privacy van de informatie van de medewerkers en klanten. Deze cultuur zal leiden tot
gemotiveerd personeel die de security aspecten van het werken
met de vertrouwelijke gegevens begrijpen en respecteren.
HR management is niet uitsluitend bezorgd over de goede beveiliging van het eigen personeelsbestand. Ook het beschermen van
andere bedrijfsgegevens zal bij de medewerkers van de organisa-

Selectie van een Applicatie Security Test tool?
Bij het selecteren van een AST (Application Security Testing) tool
zijn er een aantal belangrijke aspecten die in de selectieprocedure moeten worden meegenomen. Er zijn verschillende test tools
op de markt beschikbaar maar het is vaak niet eenvoudig om te
beginnen met het opstellen van de eisen die u aan zo’n tool wilt
stellen.
Naast de specifieke kenmerken van het product is ook de ondersteuning die u kunt verwachten van de leverancier erg belangrijk.
Transparantie over de geplande “roadmap” van het product (wat
zijn de toekomstplannen voor het product, welke nieuwe features
kunnen we verwachten?) geven u de zekerheid dat u ook in de
toekomst kunt werken met veilige software.
Bent u in het proces om een applicatie security test tool te selecteren? De laatste editie van de Sebyde Buyers Guide helpt u bij

tie hoog in het vaandel moeten staan. Medewerkers dienen bewust te zijn van de gevaren en dreigingen en de mogelijke gevolgen. Alleen bij een juist niveau van bewustzijn binnen een organisatie kunnen veel security incidenten voorkomen worden.
De aangekondigde veranderingen in de Europese wetgeving met
betrekking tot de bescherming en privacy van gegevens vragen
ook de nodige aandacht. Het voorbereiden op deze ontwikkelingen door het opstellen van een goed beleid op het gebied van
security en privacy zal tijd kosten. Security awareness speelt in
het op te stellen beleid een belangrijke rol.
Het verhogen van het bewustzijn kan gerealiseerd worden door
middel van trainingen, workshops en presentaties die erop zijn
gericht om medewerkers te stimuleren en motiveren naar veilig
gedrag. Sebyde Academy biedt voor iedere organisatie het juiste
trainingsprogramma.
Vraag hier meer informatie over Sebyde Academy

het opstellen van een vragenlijst om te bepalen welke tool de
beste oplossing is voor uw organisatie.
In de gids vindt u informatie om:
- Uw criteria voor applicatie testen te bepalen;
- U te helpen bij het evalueren van de juiste technologie;
- Een gedetailleerde RFP samen te stellen gericht op uw specifieke behoeften, eisen en wensen.
Met deze uitgebreide checklist voor applicatie security testen zult
u enorm veel tijd en energie besparen bij het zoeken naar de
juiste AST tool.
Vraag hier de AST Buyer’s Guide van Sebyde aan en begin met het
ontwikkelen van een lange termijn visie over applicatie security
testen welke u helpt bij uw veranderende behoeften.
Uiteraard staat Sebyde BV tot uw beschikking om u te adviseren.

Veilige software voor minder incidenten!

Dat kan heel veel omzet kosten!

Incidenten zijn de zorg van elke IT beheerder. Het verlagen van
het aantal incidenten is daarom een belangrijk onderwerp. On1. dat het overgrote merendeel van de hackersderzoek wijst uit
aanvallen wordt uitgevoerd op de applicatie-laag van de ICT
systemen. Hackers gebruiken tegenwoordig tools waarmee ze
grote aantallen webapplicaties automatisch kunnen scannen op
kwetsbaarheden. Ook uw website ligt onder vuur! De grote
vraag is natuurlijk: Hebt u de security van uw webapplicaties
wel eens laten controleren?

Gelegenheid maakt de Dief. Het regelmatig laten controleren van
de security van de webapplicaties is van groot belang bij het verlagen van het aantal incidenten. Hackers gaan uw deur voorbij als
het moeilijk wordt om in te breken.

De gevolgen van zo’n ongewenst bezoek kunnen groot zijn. Niet
alleen omdat er waardevolle bedrijfsinformatie gestolen kan
worden, maar ook omdat ze malware, virussen of ongewenste
informatie / plaatjes op je website kunnen plaatsen. Zo staat je
reputatie als bedrijf ineens ter discussie. Wat kost het je als hierdoor 1-2 klanten het vertrouwen verliezen en weglopen?

De Sebyde Webapplicatie Security Scan is een effectieve manier
om de kwetsbaarheden in uw webapplicaties boven water te
brengen. We voeren deze scans uit met behulp van de meest
geavanceerde software tool die hiervoor beschikbaar is: IBM
Security AppScan. Hierdoor bent u zeker van het beste resultaat
van de scan en dat alle kwetsbaarheden boven water komen.
Vraag hier meer informatie over het laten controleren van uw
applicaties op kwetsbaarheden. Het is de investering dubbel en
dwars waard!

Tips ter verlaging van risico’s
Herkent u phishing emails?
Tijdens de 2-uur durende Sebyde Thema presentatie over cybercrime geven we medewerkers een duidelijk (niet-technisch!)
overzicht van de risico’s en dreigingen waarmee bedrijven tegenwoordig te maken hebben. Een eye-opener voor velen. Het
laat de mensen nadenken over de security aspecten op hun eigen
werkplek. Eén van de onderwerpen die uitgebreid aan de orde
komt is “Social Engineering”. Phishing (Telefonisch of via email) is
een veel gebruikte manier om mensen te benaderen die vervolgens onbewust informatie weggeven of besmet worden door
malware. Tevens hebben we de mogelijkheid voor het uitvoeren
van een phishing mail quiz. Dan blijkt hoe moeilijk het soms is om
ze te herkennen en wordt uitgelegd waar je op moet letten.
Klik hier voor meer informatie over de Sebyde Academy Thema
sessies.

Kunnen wij u helpen?

U kunt contact opnemen via de volgende links:

Bij de controle van de security van web applicaties (websites),
netwerken en systemen.

Telefoon

Bij het verhogen van het bewustzijn op het gebied van security
door trainingen, workshops en thema-presentaties van de Sebyde
Academy
Het doen van een management workshop ter voorbereiding van
het implementeren van een Security Awareness programma.
Het laten controleren van de mogelijke privacy impact van uw
informatiesystemen en organisatie.

+31 6 53 23 32 69
Email
rob.koch@sebyde.nl
Website http://www.sebyde.nl
Website http://www.sebydeacademy.nl

http://www.linkedin.com/company/sebyde-bv
Twitter
http://www.twitter.com/SebydeBV
Facebook http://www.facebook.com/sebydeBV
LinkedIn

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je e-mail adres aan ons hebt opgegeven. Wil je de
nieuwsbrief niet meer ontvangen klik dan hier om je af te melden.

