Onvoldoende
(cyber)securitykennis in huis?
Vertrouw op ThreadStone.
Informatiebeveiliging is een vak apart, dat veel
verder gaat dan IT alleen. Een helpdeskmedewerker
is geen cyberspecialist, een netwerkbeheerder is
geen ethisch hacker. Voor veel ondernemingen is
het te kostbaar om een team van security-experts
in dienst te nemen. Maar zij hebben wel behoefte
aan die kennis, bijvoorbeeld om de IT-afdeling of het
management te ondersteunen. In dat soort situaties
biedt ThreadConsult uitkomst: deskundig en flexibel.

ThreadConsult
in het kort
Inzet van gecertificeerd
ethisch hackers voor
vulnerability assessments en
penetratietesten
Inzet van management
consultants voor
advisering over uw
informatiebeveiligingsbeleid
Hackers en consultants met
jarenlange ervaring, zowel bij
grote als kleinere organisaties
Een deskundige sparringpartner én hands-on
ondersteuning

Benut ook de kracht van onze jarenlange cybersecurity-ervaring!

Een firewall of virusscanner is allang niet meer genoeg
Een goede informatiebeveiliging gaat veel verder dan de installatie
van een antivirusprogramma, het plaatsen van een firewall of het
uitvoeren van een beveiligingsscan op de website. Het gaat over
beleid, procedures, processen, mensen en techniek. Dit betekent dat
dit onderwerp een organisatie-breed thema is, dat alle afdelingen en
teams raakt, zowel op het gebied van kennis als van gedrag. Wilt u uw
informatiebeveiliging naar een hoger niveau tillen, dan bereikt u meer
in minder tijd als u een partij inschakelt die daar verstand van heeft.

De voordelen van
ThreadConsult
s Gespecialiseerde ethisch
hackers
ThreadStone werkt met ervaren
experts, die volledig op de hoogte
zijn van de laatste ontwikkelingen
en trends in cybersecurity. Voor
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de technische analyses worden
gecertificeerde ethisch hackers
ingezet, die jarenlange ervaring

ThreadStone helpt
Heeft u zelf niet de kennis of capaciteit in huis, dan helpen wij u graag.
Met ThreadConsult brengen onze management consultants in kaart
wat de behoeftes van uw organisatie zijn en welke stappen daarin
moeten worden gezet om uw informatiebeveiliging te optimaliseren.
Het uitvoeren van een vulnerability assessment of een penetratietest
kunnen/zullen onderdeel uitmaken van uw informatiebeveiligingsbeleid. Onze ethisch hackers ondersteunen en adviseren, zodat u de
juiste stappen kunt nemen naar een hoger beveiligingsniveau.

hebben in het uitvoeren van
assessments en penetratietesten
met als doel om u te adviseren
hoe u uw beveiliging naar een
hoger plan kunt tillen.

s Managementondersteuning
voor beter IB-beleid
Een goede informatiebeveiliging
gaat verder dan techniek; het
gaat ook om organisatie en
mensen. Onze management
consultants denken daarom
verder dan nullen en enen. Wij
adviseren u en helpen u naar
een hoger niveau van informatiebeveiliging.

s Inzet op basis van projecten
ThreadStone werkt op projectbasis. Afhankelijk van de duur,
complexiteit en het soort project
bepalen wij samen met u welke
kennis en vaardigheden benodigd
zijn. Op basis daarvan zetten we
de juiste capaciteit in.

Over ThreadStone

Unieke propositie
in groeiende markt
ThreadStone is in 2014 gestart met één belangrijke missie: het
Nederlandse en Europese internet veiliger maken. Zowel voor
grote als kleinere organisaties bieden we betrouwbare, praktische
en betaalbare cyber security oplossingen die we zelf ontwikkelen
en leveren vanuit Europa.

Bewust veilig
www.threadstone.eu

